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DESGASTE DAS LÂMINAS DE CORTE BASAL: EFEITO NA COLHEITA E NA 

REBROTA DO CANAVIAL 

 

 

RESUMO - A cana-de-açúcar é uma cultura de grande relevância no cenário 
agrícola nacional devido à produção de açúcar e etanol. O corte da cultura é realizado 
por meio do mecanismo de corte basal, composto por múltiplas lâminas. Devido ao 
seu desgaste, ocorrem danos e abalos às soqueiras, os quais podem vir a prejudicar 
o desenvolvimento do canavial, assim diminuindo a longevidade dos canaviais. 
objetivou-se neste trabalho avaliar a qualidade do corte basal de cana-de-açúcar em 
situações de desgaste intenso das lâminas, utilizando-se os indicadores danos, abalos 
e altura de corte, correlacionando-os com a rebrota do canavial, seguindo as 
premissas do Controle Estatístico do Processo. As variáveis relacionadas à colheita 
(porte e posição, índice de danos e abalos, comprimento de corte) foram coletadas a 
cada 30 minutos seguindo as premissas do Controle Estatístico do Processos. Para o 
desgaste das lâminas foram definidos 3 períodos de avaliação (8h, 16h e 24h de 
trabalho). Após a colheita foram realizadas avaliações em laboratório e em campo, 
sendo que em laboratório avaliou-se a energia gasta no corte basal com lâminas de 
períodos diferentes de trabalho (0, 8, 16 e 24 horas), já em campo foram realizadas 
avaliações de rebrota (78 DAC), avaliando-se o número de perfilhos, falhas, diâmetro 
e altura da soqueira. Para as variáveis índice de danos, índice de abalos, altura e 
diâmetro de planta nota-se que o 2º período de trabalho apresentou maior qualidade. 
O processo foi considerado fora de controle para as variáveis: altura de corte, número 
de perfilhos, altura e diâmetro de plantas; e sob controle para as variáveis: índice de 
danos, índice de abalos, porte e sentido, e energia no corte. O 1º período apresentou 
danos periféricos ou sem danos e índices de abalos fracos e médios, enquanto que 
para o 2º e 3º períodos predominaram de danos extremos e abalos médios e fortes. 
 
 
Palavras chave: colheita mecanizada, colhedora, cana-de-açúcar, Controle 
Estatístico de Processos. 
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WEAR OF THE BASAL CUTTING BLADES: EFFECT ON THE HARVESTING AND 

REGROWTH OF THE SUGARCANE 

 
 
Abstract - Sugarcane is a crop of great importance for the production of sugar 

and ethanol. the crop harvest is performed by the basal cutting mechanism, composed 
of multiple blades. Due to its wear, damage occurs and shakes to the ratoons, which 
can harm the development of the cane field, thereby decreasing the longevity of 
sugarcane fields. The objective was to evaluate the quality of the basal cut of 
sugarcane in situations of intense wear of the blades, using the indicators damages, 
quakes and cutting height, correlating them with the regrowth of the cane field, 
following the assumptions of the Statistical Process Control. The varieties related to 
the harvest (size and position, damage index and quakes, cut length) were collected 
every 30 minutes following the premises of the Statistical Process Control. Three 
evaluation periods (8h, 16h and 24h of work) were defined for the wear of the blades. 
After the harvest, laboratory and field evaluations were performed. In the laboratory, 
the spent energy in the basal section was evaluated with the blades of different work 
periods (0, 8, 16 and 24 hours), in the field, sprout evaluations were carried out 78 
days after harvest, evaluating the number of tillers, growth failures, diameter and height 
of the ratoon. For the variables index of damages, index of shakes, height and diameter 
of plant, it is noticed that the second period of work presented higher quality. The 
process was considered out of control for the variables: cutting height, number of tillers, 
height and diameter of plants; and on control for the variables: index of damages, index 
of shakes, size and direction, and energy in the cut. The first period presented 
peripheral or no-harm damages and low and moderate damage rates, while for the 
second and third periods, there was a predominance of extreme damage and medium 
and strong shakes. 

 
Keywords: mechanized harvest, harvester, sugarcane, Statistical Process Control.
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A colheita mecanizada de cana-de-açúcar possibilitou inúmeros benefícios 

para o setor sucroenergético, dentre eles, pode-se destacar principalmente o aumento 

da capacidade operacional, o que proporcionou grande diferenciação em relação ao 

corte manual. Porém, com a colheita mecanizada vieram também problemas, sendo 

os mais agravantes a redução da qualidade na matéria prima (impurezas), o aumento 

de perdas no campo e a intensificação dos danos causados às soqueiras.  

Os danos às soqueiras estão diretamente relacionados à atuação do 

mecanismo de corte basal, somando-se diversos fatores, sendo um deles o desgaste 

das lâminas de corte, que influencia no aumento dos índices de danos e de abalos 

causados às soqueiras. Os órgãos ativos do sistema de corte, as lâminas de corte, 

trabalham em contato direto com o solo, o que proporciona o desgaste natural das 

mesmas. Com o uso intensivo das lâminas é esperado que haja a intensificação dos 

danos e abalos às soqueiras. 

Uma das principais etapas do desenvolvimento da cana é a brotação (ou 

rebrota), pois é a partir desse momento que será definida a sua produtividade. Com a 

intensificação do uso das lâminas tem-se o aumento dos impactos provocados com a 

colheita, os quais irão ter resultados na rebrota, tais como a redução da produtividade 

e da longevidade do canavial, devido ao agravamento do danos e abalos às soqueiras.  

Assim, este trabalho parte do pressuposto que a intensificação do uso das 

lâminas de corte basal é um agente amplificador dos danos e abalos às soqueiras, 

que prejudicam o posterior desenvolvimento do canavial e, portanto, que existe uma 

relação entre os impactos provocados pelo mecanismo de corte basal da colhedora 

durante o processo de colheita e o posterior desenvolvimento do canavial. 

Baseado nessas pressuposições, objetivou-se neste trabalho avaliar a 

qualidade do corte basal de cana-de-açúcar em situações de desgaste intenso das 

lâminas, utilizando-se os indicadores danos, abalos e altura de corte, correlacionando-

os com a rebrota do canavial, seguindo as premissas do Controle Estatístico do 

Processo. 
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5. CONCLUSÃO 

 
 

O desgaste ocorre de maneira mais intensa nas primeiras horas de trabalho 

das lâminas, proporcionando assim maiores variações em relação impactos 

provocados as soqueiras e a energia exigida pelo mecanismo de corte basal. 

O desgaste das lâminas com o decorrer do tempo de colheita acentua os efeitos 

danos e abalos às soqueiras. No 1º período de uso das lâminas há a predominância 

de colmos com danos periféricos ou sem danos e índices de abalos fracos, enquanto 

que para o 2º e 3º períodos há predominância de danos extremos e abalos médios e 

fortes. 

Para os índices de danos e abalos, bem como para a altura e diâmetro das 

plantas após a rebrota, a qualidade do processo é melhor no 2º período de trabalho 

quando comparada aos demais períodos. 

Lâminas do 1º e 2º período, proporcionam os maiores valores de danos e 

abalos. Porém, este efeito não afeta a qualidade da rebrota em relação ao 

desenvolvimento da cana-de-açúcar. Portanto o uso intenso das lâminas de corte 

basal durante o processo de colheita não impactou diretamente no desenvolvimento 

das plantas. 

A menor variabilidade do processo ocorre a partir do 2º período, para a maioria 

das variáveis avaliadas. Período esse em que o desgaste das lâminas se torna mais 

estável, indicando menor intensificação da perda de fio de corte. 
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