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RESUMO
A canola (Brassica napus L. var. oleifera) é uma espécie oleaginosa que pertence à família Brassicacea, com expressivo
potencial de utilização nos sistemas de produção de grãos. Entretanto, a cultura apresenta fatores que dificultam sua
instalação  e  manejo,  tais  como  a  desuniformidade  de  maturação  das  síliquas  e  deiscência  natural  das  mesmas,
ocasionando perdas excessivas de grãos durante a maturação e, especialmente, no momento da colheita. Esse trabalho
foi desenvolvido como parte das atividades da disciplina de Produção de Culturas, do Programa de Pós-Graduação em
Agronomia da Universidade Estadual de Maringá e teve por objetivo levantar e compilar os trabalhos científicos mais
atuais sobre as metodologias empregadas na colheita da canola. Foram comparados diferentes sistemas de manejo da
colheita, com ênfase na redução nas perdas e a obtenção de maiores rendimentos de grãos.  Comparados à colheita

direta,  o manejo  da  colheita  com  corte-enleiramento  ou  com  dessecação  química  prévia  apresentam-se  como

alternativas com potencial para reduzir significativamente as perdas na colheita e melhorar o rendimento de grãos da
cultura.

PALAVRAS-CHAVE:  Brassica  napus L.;  Colheita  da Canola;  Corte-enleiramento;  Dessecação Química;  Perdas na
Colheita.

1 INTRODUÇÃO

A cultura da canola (Brassica napus L.) vem se destacando, especialmente na região Sul do
Brasil,  como  uma  excelente  alternativa  para  o  cultivo  de  inverno.  As  características  da  planta
favorecem sua inserção no sistema de rotação de culturas, promovendo a diversificação das culturas
conduzidas na área, agroquímicos utilizados e ajudando no controle natural de pragas, doenças e
plantas daninhas.

A cultura apresenta grande variação na média de rendimentos, de 1.000 kg ha -1 a 2.500 kg ha-

1. Essa variação expressiva de produtividade está intimamente relacionada a fatores climáticos e à
experiência do produtor na condução da cultura. 

Além dos benefícios da rotação de culturas, a comercialização dos grãos apresenta preços
competitivos, equiparados à soja. Essa realidade estimula os produtores a ampliarem o cultivo e
investir em tecnologia. Contudo, a colheita é a fase mais crítica da cultura, que exige cuidados e
decisões acertadas para evitar perdas no rendimento de grãos que podem facilmente comprometer
mais de 30% do resultado.

Diferente dos principais cultivos de grãos, na canola a maturação da lavoura não acontece de
maneira uniforme, o que dificulta a determinação do ponto correto de colheita. A colheita antes do
ponto  ideal  interrompe  a  formação  e  o  enchimento  de  grãos  e  tende  a  aumentar  os  custos
industriais, podendo aumentar o percentual de descontos na comercialização. Porém, ao atrasar a
colheita,  o produtor  expõe a lavoura a riscos climáticos,  tais como chuvas e ventos fortes,  que
podem causar perdas por debulha, além do risco do ataque de pragas e doenças.

Para garantir melhores resultados no campo, é fundamental planejar a colheita da canola,
evitando que pequenas falhas resultem em grandes perdas no rendimento final de grãos. 
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2 PERDAS NA COLHEITA DA CANOLA

Segundo Tomm (2005), a maioria da área de canola no Brasil  tem sido colhida de forma
direta, semelhante à soja e trigo. No entanto, neste tipo de colheita, a diferença no rendimento de
grãos na mesma lavoura indicam perdas superiores a 30% da produção, causadas pelo degrane
natural.  O problema está associado a diversos fatores, tais  como: má regulagem da colhedora,
tempo de uso da máquina, altura da plataforma de corte,  umidades dos grãos e velocidade de
deslocamento (REHAGRO, 2017).  Além disso, Pinheiro Neto e Troli  (2003) afirmam que grande
parte das perdas na colheita de grãos são causadas por operadores não treinados e máquinas mal
reguladas. Os mesmos autores enfatizam que é necessário conhecer as causas das perdas, sejam
elas físicas ou fisiológicas, para poder preparar a máquina para a colheita por meio das seguintes
regulagens: altura do corte, rotação do cilindro de trilha, abertura do côncavo, extensão do côncavo,
peneiras e registros de fluxo de ar do ventilador.

As  perdas  qualitativas  e  os  danos  mecânicos  compreendem  as  sementes  quebradas,
trincadas, rachadas e a redução na sua germinação e vigor. Os danos mecânicos se manifestam
não  apenas  na  aparência  física  das  sementes  afetadas,  como  também  pelas  consequências
provocadas pelos  danos internos sobre  a  qualidade fisiológica  das mesmas (PINHEIRO NETO;
TROLI, 2003).

Perdas de grãos também são causadas por fatores não oriundos do processo de colheita
mecanizada,  como:  preparo  inadequado  do  solo,  época  de  semeadura,  ocorrência  de  plantas
daninhas e desenvolvimento da cultura (REHAGRO, 2017).

A  canola  apresenta  maturação  desuniforme  das  siliquas,  característica  de  culturas  que
apresentam maturação acrópeta (de baixo para cima na haste principal e nos ramos secundários).
Com o amadurecimento, as síliquas abrem-se, pois são frutos que apresentam deiscência natural,
com perdas pela queda de grãos ao solo (CONTERJNIC et al., 1991 apud PIZOLOTTO et al., 2016).
Embora  muitos  trabalhos  de  melhoramento  genético  busquem  selecionar  variedades  que
apresentem maior uniformidade de maturação e menor deiscência natural,  Neves (2005),  Tomm
(2007) e Pizolotto (2016) destacam que estas são características de difícil  ganho de seleção no
melhoramento genético de plantas.

Os cuidados durante a semeadura também podem resultar em perdas no período de colheita.
Quando semeada em espaçamento reduzido (inferior a 0,45 m) combinado a condições climáticas
favoráveis (excessivo molhamento foliar proveniente das condições úmidas da primavera), pode se
ter a ocorrência da doença denominada mancha de alternária. A doença provoca a queda prematura
das folhas e a rápida secagem das síliquas infectadas, causando assim, a deiscência dos grãos no
período que antecede a colheita (CANOLA, 2000 apud Pizolotto et al., 2016).

Tomm (2005)  enfatiza  que a  principal  alternativa  para  a  colheita  da canola com vistas  à
redução no teor de água nos grãos colhidos, e nas perdas em pré- colheita e colheita seria o corte-
enleiramento.  Procedimento  esse  que  é  realizado  quando  as  plantas  atingem  a  maturação
fisiológica, correspondente a aproximadamente 35% de teor de água nos grãos, vários dias antes do
ponto para a realização da colheita direta. 

Pizolotto  et  al.  (2016)  também faz  menção ao trabalho de Sangosse (2014)  que buscou
avaliar os efeitos de um produto adesionante Grip® (látex + surfactante), isoladamente ou combinado
aos  herbicidas  na  dessecação  química  em pré-colheita,  com  o  objetivo  de  diminuir  as  perdas
provocadas pelo degrane natural durante a colheita.

3 PERDAS NA COLHEITA MECANIZADA DE GRÃOS
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Com o objetivo de detalhar as perdas, apresenta-se, na sequencia, a descrição das perdas,
metodologia de avaliação e onde elas ocorrem durante a colheita mecanizada, bem como um breve
comparativo entre as perdas na colheita da canola e nas culturas de soja, milho e trigo.

3.1 FATORES NÃO ORIUNDOS DO PROCESSO DE COLHEITA MECANIZADA

O preparo inadequado do solo tende a torna-lo mais susceptível à erosão e compactação,
influenciando  negativamente  nas  operações  de  implantação  e  condução  da  lavoura.
Consequentemente, terá efeito na regulagem da altura de corte da plataforma, altura e velocidade
de rotação do molinete e demais regulagens para a colheita mecanizada (REHAGRO, 2017).

Ainda segundo a Rehagro (2017), a época de semeadura é de suma importância para se
garantir, de maneira geral, um bom desenvolvimento da cultura, seja pelo fornecimento de água ou
pelo aproveitamento do fotoperíodo,  requeridos pelas plantas para expressarem o seu potencial
produtivo. A época de semeadura define o período de colheita e, para que se tenha alta eficiência
nesta  operação,  são  necessárias  condições  meteorológicas  favoráveis,  com  baixa  umidade  e
ausência de chuvas.

O manejo de plantas daninhas apresenta alto custo para o produtor, sem contar os impactos
resultantes  do  seu  controle  inadequado,  culminando  em  redução  de  produtividade  e  menor
qualidade dos grãos. A massa de plantas daninhas no final do ciclo da cultura é prejudicial para a
colheita, uma vez que interfere no processo de limpeza e separação dos grãos no sistema de trilha
da colhedora, devido à sua umidade elevada. Além disso, compete com as plantas cultivadas na
capacidade admissível de entrada de material na máquina, causando o “embuxamento”.

O desenvolvimento da cultura, por sua vez, vai refletir o estado da lavoura no momento da
colheita.  É  desejável,  nesta  ocasião,  plantas  eretas,  com baixa  deiscência  e  que  resistam aos
impactos da máquina antes do corte e condução na plataforma.

3.2 DIMENSIONAMENTO DAS PERDAS NA COLHEITA

Segundo a EMATER (1997), as perdas são classificadas em: Perdas que ocorrem antes da
colheita;  Perdas pela plataforma de corte;  Perdas que ocorrem nos mecanismos internos.  Para
proceder  a  avaliação  das  perdas,  é  necessário  o  seu  levantamento  em campo,  nas  condições
normais de colheita (REHAGRO, 2017).

As perdas na pré-colheita são determinadas antes da passagem da colhedora, posicionando-
se uma armação de área conhecida no solo. Grãos, plantas e frutos caídos na superfície do solo, os
quais não podem ser recolhidos pela plataforma de corte da colhedora,  devem ser  coletados e
posteriormente pesados em balança de precisão. O valor encontrado para a área determinada pela
armação deve ser extrapolado para área total (PINHEIRO NETO; TROLI, 2003).

As  perdas  da  plataforma  de  corte  são  determinadas  parando-se  a  colhedora,  depois  de
avançar  em operação normal  por  25m aproximadamente.  A plataforma deve ser  levantada e a
colhedora deve retroceder por um espaço de 4 a 5m. Nesse espaço deve-se colocar a armação
descrita anteriormente, para coleta e pesagem dos grãos livres sobre o solo e dentro dos frutos
presas nas hastes, devido ao corte acima dos seus pontos de inserção, e dos pedaços de frutos que
contenham grãos. Para obtenção do resultado, deve ser subtraída dessa amostragem, a massa das
perdas  de  pré-colheita,  conforme  metodologia  descrita  por  Costa  e  Tavares  (1995),  citado  por
Pinheiro Neto e Troli (2003).
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A coleta  total  dos  grãos  perdidos e  sua pesagem,  colocando-se  a  armação previamente
descrita no solo, após a passagem total da máquina em determinado ponto, resulta na perda total da
colheita. Ou seja, nesse valor estão inclusas todas as demais perdas. 

A Perda total da colhedora pode ser obtida subtraindo-se, da perda total da colheita, a perda
obtida  na  pré-colheita,  resultando  assim  as  perdas  ocorridas  durante  o  trabalho  da  colhedora
(PINHEIRO NETO; TROLI,  2003).  Ressalta-se aqui  que a Perda total  da colhedora engloba as
perdas da plataforma de corte e as perdas por trilha, separação e limpeza. Ao se subtrair da Perda
total da colhedora, o valor da perda da plataforma, obtém-se o valor da perda nos mecanismos
internos da colhedora.

3.3 COMPARATIVO DE PERDAS NA COLHEITA DA CANOLA E OUTRAS CULTURAS DE GRÃOS

Para a maioria das culturas de grãos, cerca de 80 a 85 % das perdas ocorrem na plataforma
de corte; 12 % pelos mecanismos internos; e 3 % pela debulha natural no processo de colheita
mecanizada (EMBRAPA, 2002 apud REHAGRO, 2017). Entretanto, Boller et al. (2012) ressaltam
que as perdas observadas na colheita direta de canola (safra de 2009) não seguiram esse padrão.
De acordo com os autores, para a colheita direta da canola, 66,79% das perdas ocorreram nos
mecanismos internos; 22,69% na pré-colheita;  e 10,52% na de plataforma de corte.  As maiores
perdas foram observadas nos mecanismos de separação e limpeza, decorrentes, principalmente, do
tamanho  reduzido  do  grão,  má  regulagem do  sistema  de  trilha  e  limpeza  (cilindro,  côncavo  e
peneiras) e velocidade do ventilador muito alta.

Boller et al. (2012) compararam as perdas totais em  dois manejos de colheita de canola e
observaram perdas de 181,25 kg ha-1 na colheita direta, 53,23 kg ha-1 na colheita feita 7 dias após o
corte-enleiramento e 54,60 kg ha-1 na colheita feita 13 dias após o corte-enleiramento. Portella e
Tomm (2007) também observaram que o corte-enleiramento reduziu significativamente as perdas de
grãos em pré-colheita e colheita. Wysocki et al. (2007), citado por Pizolotto et al. (2016) reportaram
resultados similares quando compararam o corte-enleiramento com a colheita com corte direto na
maturação natural.

Pizolotto  et  al.  (2016)  observaram  que  o  corte-enleiramento  apresentou  as  menores
porcentagens  de  perdas  de  grãos.  Os  mesmos autores  mencionam ainda  que  seus  resultados
concordam com os relatos de Tomm (2005), o qual indicou que a principal alternativa para a redução
dessas perdas é o corte-enleiramento, pois este reduziu as perdas causadas pelo degrane natural,
que tem início logo após a maturação fisiológica das plantas. 

Segundo Silva et al. (2011), também citado por Pizolotto et al. (2016), a maior porcentagem
de perdas na colheita com corte direto no ponto de maturação natural se deve à ausência de um
manejo de pré-colheita. Soma-se a isto o fato de que, mesmo os híbridos sendo melhorados, ainda
apresentam desuniformidade de maturação pelo amplo período de floração, exigindo experiência
para determinação do momento ideal de colheita.

De acordo com as informações do manual da colheita mecânica da soja (EMATER, 1997), a
perda  máxima aceitável  para  a  cultura  é  de  até  1,0  sc  ha-1 (60  kg  ha-1).  Considerando  que  a
produtividade média de soja no Paraná, safra 2015/2016, foi de 3.141 kg ha -1(CONAB), a perda
aceitável para essa cultura seria de 1,91%. Contudo, a necessidade de agilidade e a instabilidade
meteorológica,  associadas ao descuido nas regulagens e à desinformação do operador,  podem
resultar em perdas elevadas.

Resultados de observações de Pinheiro Neto e Troli (2003) na colheita mecanizada de soja
em Maringá-PR, indicaram que, em alguns casos, ocorreram perdas de até 85,5 kg ha -1, as quais
foram atribuídas ao manejo da cultura, ao operador, à máquina e às regulagens da colhedora. O
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levantamento realizado pela EMATER (2005) em 440 propriedades do estado do Paraná verificou
que grande parte das máquinas perdia mais de 60 kg ha-1 (cerca de 60 a 180 kg ha-1). Schanoski et
al. (2011) analisaram 25 estabelecimentos rurais de Maripá-PR, avaliando 39 máquinas de vários
modelos e constataram que: apenas 20% das máquinas tiveram perdas menores de 60,0 kg ha -1; 62
% das máquinas perderam entre 60,0 e 120,0 kg ha-1; o valor mínimo de perdas foi de 46,0 kg ha-1 e
o máximo de 278,0  kg ha-1;  apesar  de algumas amostragens apresentarem perdas elevadas,  a
média geral foi 98,5 kg ha-1, aproximadamente 21 kg abaixo da média nacional que é de 120,0 kg ha -

1. Todos esses autores corroboram a ideia de que, embora haja pesquisa, tecnologia e informação
disponíveis,  mesmo  para  uma  cultura  de  grande  interesse  econômico,  a  realidade  do  campo
demonstra  que  grandes  perdas  podem  ocorrem  na  colheita  mecanizada,  podendo  facilmente
ultrapassar as perdas aceitáveis para a cultura da soja. 

Seguindo o mesmo raciocínio, pode-se inferir que as perdas na colheita da canola podem
facilmente  atingir  porcentagens  elevadas,  especialmente  devido  às  características  da  cultura:
degrane natural, desuniformidade de maturação, tamanho reduzido de semente, dentre outras. Com
isso  em  mente,  considerando  que  a  canola  apresenta  uma  grande  variação  na  média  de
rendimentos,  (de  1.000  kg  ha-1 a  2.500  kg  ha-1)  (EMBRAPA,  2016),  30%  de  perdas  podem
corresponder de 300 kg ha-1 a 750 kg ha-1.

4 MANEJO DA COLHEITA

O manejo  da colheita  e o  adequado armazenamento  são essenciais  para uma produção
rentável  da  cultura  da  canola,  embora  boas  práticas  agronômicas  possam  maximizar  os
rendimentos.  Técnicas inadequadas de colheita, manuseio impróprio,  atraso na colheita e outras
práticas, resultam em redução do valor da safra  (CANOLA, 2014). Portanto, o manejo da colheita
visa  reduzir  ao  máximo todas  as perdas,  que  ocorrem antes  e  durante  a  colheita,  para  assim
alcançar o máximo rendimento de grãos (TOMM, 2009).

A  colheita  da  canola  é  o  processo  mais  crítico,  pois  as síliquas  não  se  formam  e,
consequentemente não amadurecem ao mesmo tempo. A maturação é acrópeta, ou seja, ocorre de
baixo para cima na haste principal e nos ramos secundários. Quando as síliquas amadurecem, se
abrem e ocorre perda por deiscência (CORDEIRO et al.,1999 apud PIZOLOTTO et al., 2016). 

Na canola, a colheita antes do ponto ideal interrompe a formação e o enchimento de grãos,
limitando o potencial de rendimento. A colheita prematura tende a aumentar o teor de clorofila do
óleo,  aumentando  os  custos  industriais  com  clarificação  e  o  percentual  de  descontos  na
comercialização. Por outro lado, se a colheita atrasar, as chuvas e ventos fortes podem abrir as
síliquas derrubando os grãos de canola, além do risco de ataques de fungos, insetos ou até mesmo
o tombamento de plantas (EMBRAPA, 2016).

O principal cuidado é identificar corretamente o momento mais adequado para a colheita da
canola. A cor dos grãos é o melhor indicador, uma vez que secam antes das hastes, caule e demais
partes da planta. O momento ideal é quando 60% dos grãos presentes na haste principal estejam
com cor marrom ou preta, sendo o momento em que a planta atingiu a maturidade fisiológica.  Os
grãos de canola atingem a maturidade fisiológica, quando o teor de água dos grãos está em torno de
35%,  estando  então  muito  longe  do  teor  de  água recomendado  para  comercialização  (10%)  e
armazenamento (9%), ou no máximo 1% a 3% de grãos verdes (CANOLA, 2014). 

A mudança de cor que ocorre nos grãos de canola aumenta em torno de 10% a cada dois ou
três dias. Está velocidade varia de acordo com as condições climáticas, ou seja, em condições mais
secas e quentes a mudança de coloração dos grãos é acelerada (TOMM, 2006). Passado o período

ANAIS X EPCC
UNICESUMAR – Centro Universitário de Maringá



ISBN 978-85-459-0773-2

de  maturidade fisiológica  as  sementes  de  canola  chegam  perder  3%  de  umidade  ao  dia
(GREGOIRE, 1999 apud PIZOLOTTO et al., 2016). 

5 COLHEITA COM CORTE-ENLEIRAMENTO

O  corte-enleiramento  é  uma  operação  mecanizada  onde  as  plantas  são  ceifadas  e
amontoadas em linhas, formando leiras para secarem no campo. Após, as plantas são recolhidas e
trilhadas pelas automotrizes. 

A colheita da canola pelo processo de corte-enleiramento tem por objetivo reduzir os riscos
gerados pela ocorrência de grãos esverdeados e contribui para a qualidade de grãos que é exigida
para serem obtidas as melhores classificações e preços. Para isso é necessário que se faça a
inspeção do campo de cultivo a cada dois ou três dias para que se possa observar assim a mudança
de cor nas primeiras síliquas presentes na parte inferior da haste principal (vinte a trinta dias após o
final da floração) (TOMM, 2005). 

Além da  consequente  redução  das  perdas  de  grãos  nas síliquas  das  partes  baixas  das
plantas, e da eliminação de plantas daninhas junto à massa de palha, as vantagens apresentadas
pelo corte-enleiramento são a maturação mais uniforme dos grãos, de sete a dez dias antes da
colheita  com corte direto no ponto de maturação natural, com menor exposição das plantas as
chuvas fortes, granizo e vento (THOMAS, 2003 apud PIZOLOTTO et al., 2016).

No ponto ideal para a realização do corte-enleiramento, os grãos das síliquas na ponta dos
ramos produtivos ainda estarão verdes, mas deverão estar firmes o suficiente e não se rompem ao
serem rolados entre os dedos polegar  e indicador.  Na maioria das vezes as plantas de canola
estarão no ponto adequado para o corte-enleiramento durante o período de apenas três a cinco dias.
Portanto, indica-se o corte-enleiramento quando aproximadamente 40 a 60% dos grãos mudarem da
cor verde para a cor vermelha, marrom ou preta (PARANÁ, 2008 apud PIZOLOTTO et al., 2016). 

Dividindo uma planta de canola adulta em três partes (terços: inferior, médio e superior), a
planta estará apta para a realização do corte-enleiramento quando: o terço superior apresentar a
maioria dos grãos verdes, firmes e teor de umidade de 40 a 45%; e o terço médio apresentar 90%
dos grãos firmes e na cor verde e 10% dos grãos amarelos a marrom, com 30 a 40% de umidade; o
terço inferior apresentar grãos com maturação mais adiantada, de cor amarela para cinza/preto, e
com 20 a 30% de umidade (BERGLUND et al., 1999 apud PIZOLOTTO et al., 2016).

A operação que compreende o corte- enleiramento pode ser realizada com uma série de
variedades de plataformas especiais. Atualmente fabricam-se no Sul  do Brasil  plataformas para
corte enleiramento adaptáveis à colhedoras-automotrizes. Essas utilizam uma esteira que tem seu
funcionamento perpendicular ao sentido do deslocamento da colhedora e concentra as plantas em
uma leira (TOMM, 2006).

Quando se utilizam plataformas de corte-enleiramento, anavalha de corte começa a atuar logo
abaixo dos ramos laterais presentes na haste principal. A canola enleirada deve estar pronta para a
colheita, quando o teor de umidade dos grãos se aproximar de 10%, ou menos, o que vem a ser
verificado entre 5 e 14 dias após o corteenleiramento (TOMM, et al., 2009).

O recolhimento das leiras deve ser realizado preferencialmente com plataforma equipada com
mecanismo  recolhedor  (“pick-up”)  com  esteira,  a  qual  recolhe  e conduz  as  plantas  para  o
mecanismo  de  trilha  na  colhedora.  Esse  mecanismo  proporciona  grãos  mais  secos  e  limpos.
Quando o recolhimento ocorre com plataforma de colheita de cereais de inverno e soja, as plantas
daninhas presentes na lavoura e os caules remanescentes de canola, que ainda continuam verdes,
são cortados e recolhidos, causando aumento do teor de água dos grãos colhidos (BOLLER et al.,
2012).
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6 COLHEITA COM DESSECAÇÃO QUÍMICA PRÉVIA

A dessecação química em pré-colheita é um processo que não é indicado para a cultura a
canola,  pois a perdas em decorrência deste processo quando comparado ao corte-enleiramento
giram  em  torno  de  20  a  30%,  além  de  que  a  dessecação  provoca  perdas  de  grãos  pelo
amassamento de plantas (HALL et al., 2002 apud PIZOLOTTO et al., 2016).

A dessecação em época incorreta pode aumentar a presença de grãos verdes, que estão
associados à taxa de degradação enzimática  da clorofila.  O processo de maturação da canola
envolve  a  degradação da clorofila.  Se o  fruto  for  forçado a  maturar,  este  processo não ocorre
resultando  na  presença  de  resíduos  de  clorofila  no  óleo,  o  qual  deprecia  o  produto  para  a
alimentação humana. A elevada presença de resíduos tóxicos  nos grãos causa perda de valor
comercial por clarificar o óleo no processo industrial (PORTELLA, TOMM, 2007).

A  dessecação  química  promove  a  maturação mais  uniforme da cultura,  além de  fazer  o
controle de plantas daninhas que poderiam dificultar o processo de colheita. No entanto, por acelerar
a maturação das plantas, as torna mais suscetíveis a perdas por debulha caso ocorram ventos e
precipitações pluviais de forma excessiva (LACERDA, 2003 apud PIZOLOTTO et al., 2016). 

O herbicida deve ser aplicado quando 60-75% dos grãos mudarem de cor (da cor verde para
a cor marrom) e o intervalo entre a pulverização e a colheita devem ser no mínimo de sete dias.
Levando em conta as condições climáticas, no caso de ocorrência de excesso de chuvas ou ventos
fortes, as perdas consequentemente serão aumentadas em relação à colheita com ausência de
dessecantes (BOLLER et al., 2012). 

A colheita deve ser realizada no máximo 14 dias após a pulverização do herbicida, quando o
teor de água dos grãos esteja em seu estádio adequado. A cultura está pronta para ser colhida,
quando a  maioria das síliquas está seca e quando agitadas produzem um som semelhante a um
“guizo” (HALL et al., 2002 apud PIZOLOTTO et al., 2016).

No entanto, a dessecação química em pré-colheita representa um custo adicional ao produtor
rural, com a aquisição dos herbicidas, e do adesionante Grip®, que pode ser adicionado à calda de
pulverização visando à redução nas perdas de grãos em pré-colheita e  colheita. A esses custos
soma-se o custo da aplicação (custos fixos + custos variáveis) (PIZOLOTTO, 2015).

Em relação às perdas de colheita Kraemer (2009)  citado por Boller et al. (2012), avaliou a
aplicação química prévia com glufosinato de amônio em Nonoai RS, com colheita nove e treze dias
após a dessecação. Como resultado ele obteve que as perdas com a colheita realizada treze dias
após a dessecação foi  65% superior ás perdas nove dias após a dessecação. Sendo ainda, as
maiores perdas encontradas nos mecanismos interno da colhedora. 

7 COLHEITA COM CORTE DIRETO NO PONTO DE MATURAÇÃO NATURAL

A  colheita  com  corte  direto  apresenta  o  menor  custo,  já  que  se  processa  em  uma  só
operação, com as mesmas máquinas utilizadas para a colheita de cereais de inverno ou soja. A
colheita deverá iniciar quando a umidade dos grãos estiver em, no máximo, 18%. Depois os grãos
deverão passar pela pré-limpeza e secagem o mais rápido possível até atingir os 10% de umidade,
base  de  referência  para  a  comercialização  (EMBRAPA,  2016).  Nesse  tipo  de  operação,  faz-se
necessário regular a colhedora várias vezes durante o dia, pois as variações de temperatura alteram
o teor de umidade da palha e dos grãos. A colheita com regularem inadequada da máquina pode
elevar drasticamente os índices de perda na colheita mecanizada da canola.

Ainda segundo a EMBRAPA (2016) o operador deve se atentar a algumas recomendações
para obter melhores resultados na colheita direta:
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 Iniciar a colheita pelas áreas livres de plantas daninhas para evitar a disseminação de
sementes de invasoras;

 A retirada do arco divisor da lateral da plataforma pode reduzir perdas por debulha;
 Vedar orifícios nas colhedoras, como a base dos elevadores ou caçambas, utilizando

fita crepe ou silicone;
 Prender  uma  mangueira  de  meia  polegada  (1/2"),  com  os  próprios  parafusos  da

colhedora, em toda a largura da plataforma de corte, logo atrás das navalhas. Essa
adaptação tem se mostrado eficiente para reduzir as perdas causadas pela queda de
grãos ao solo devido à inclinação em direção à barra de corte;

 Usar peneiras apropriadas (2 a 4 mm);
 Molinete: reduzir o número de "aspas", recuar e ajustar a altura do molinete para que

só as "aspas"  se introduzam na cultura.  Ajustar a  velocidade para que seja pouco
superior à de deslocamento da colhedora;

 Altura  da  barra  de  corte:  deve  cortar  as  plantas  logo  abaixo  dos  primeiros  ramos
produtivos. Isto é, se deve reduzir tanto quanto possível o volume de caules colhidos,
os  quais  aumentam  o  risco  de  “embuchamento”  da  colhedora,  o  consumo  de
combustível e tendem a aumentar a umidade e impureza da massa de grãos;

 Caracol: ajustar a velocidade e a altura para que não causem muita debulha;
 Velocidade do ventilador: regular para que permita a limpeza da massa de grãos e

evite perdas;
 Velocidade do cilindro: deve ser menor do que a usada para cereais (400 - 600 rpm);
 Abertura do côncavo: deve ser maior que aquela usada em trigo;
 A velocidade de deslocamento na colheita de canola deverá ser menor do que aquela

usada para cereais para reduzir o risco de perdas por debulha;
 Em terrenos com grande declive a massa de plantas e grãos tende a se concentrar em

uma  área  restrita  na  lateral  das  peneiras  reduzindo  a  eficiência  da  separação  e
aumentando as perdas de grãos. Nestes casos realizar a colheita subindo e descendo
o declive com o ajuste correspondente da velocidade do ar pode reduzir as perdas de
grãos e aumentar a eficiência de eliminação de impurezas.

8 CONCLUSÃO

Diversos fatores apresentam efeito direto sobre os índices de perdas na colheita mecanizada
da canola. 

Nas perdas durante a colheita, não se está deixando de produzir e sim perdendo o que já foi
produzido. O acompanhamento e determinação das perdas que podem estar ocorrendo durante a
colheita  são  essenciais  para  manter  os  índices  de  perdas  baixos,  buscando  a  viabilidade  e  a
rentabilidade da cultura.

A colheita é o fechamento de uma sequência de processos nos quais está embutida muita
tecnologia e trabalho, que deixarão de ser recompensados se não houver o acompanhamento e o
controle das perdas.
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