






e-Tec Brasil

Aula 8 – Máquinas para preparo do solo

Objetivos

Conhecer os diferentes tipos de implementos agrícolas que reali-

zam o preparo do solo.

Compreender os princípios técnicos dos principais implementos 

utilizados para o preparo do solo.

8.1 Preparo do solo
O objetivo desta operação é tornar o solo mais favorável ao desenvolvimento 

e crescimento do sistema radicular das frutíferas, permitir a incorporação do 

calcário, gesso agrícola e fertilizantes químicos e/ou orgânicos em camadas 

mais profundas.

O preparo do solo é caracterizado por um conjunto de operações destinadas 

a deixar o solo em condições para receber a muda, de modo que o sistema 

radicular desenvolva-se bem, tenha acesso a nutrientes, água e oxigênio.

a) Preparo primário – compreende as operações de preparo que mobilizam o 

solo para proporcionar uma melhor condição física e química para receber 

as mudas e posterior crescimento destas. No preparo primário é utilizado 

o arado aiveca ou arado de discos, escarificador ou grades pesadas. Na 

Figura 8.1 está representado o preparo primário do solo através da utili-

zação de um arado de disco.

Figura 8.1: Utilização de arado de disco para preparo primário do solo
Fonte: Hércules Nogueira Filho

Assista ao vídeo sobre preparo 
do solo com grade aradora em:
https://www.youtube.com/
watch?v=7G_Cr7khfNg
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b) Preparo secundário – o preparo secundário do solo compreende as ope-

rações realizadas para uniformizar a superfície do terreno, como o des-

torroamento. São adotadas grades de disco e rolos niveladores, observe 

a Figura 8.2. 

Figura 8.2: Utilização de grade de disco para preparo secundário do solo
Fonte: Hércules Nogueira Filho

8.2 Subsoladores
A subsolagem visa romper camadas compactadas de solo, proporcionando 

maior capacidade de infiltração de água no solo. Vários são os modelos de 

subsoladores, com diferentes números de hastes. Na Figura 8.3 está ilustrado 

um modelo de subsolador. 

Figura 8.3: Subsolador com 9 hastes
Fonte: Hércules Nogueira Filho

Assista ao vídeo sobre preparo 
do solo com subsolador em:
https://www.youtube.com/
watch?v=ncW7M5iVY-Q

Mecanização Agrícolae-Tec Brasil 80



8.3 Arados 
O arado é um implemento ainda empregado no preparo primário de áreas.

a) Arado aiveca – o arado aiveca recebe esta denominação em função de 

uma lâmina torcida, aiveca, cuja função é elevar, torcer e fragmentar o 

solo, invertendo parcialmente a leiva de solo abrangida por esta lâmina. 

Na Figura 8.4 é possível observar o modelo deste arado, bem como os 

principais componentes.

Figura 8.4: Esquema de um arado tipo aiveca (a) e seus componentes (b)
Fonte: CTISM

b) Arado de disco – o arado de discos também é utilizado no preparo pri-

mário do solo. Os componentes básicos são os discos, cubos e coluna, 

observe a Figura 8.5. 

Figura 8.5: Arado de discos e seus componentes
Fonte: CTISM

Os discos do arado podem possui borda lisa e borda recortada, Figura 8.6. 

Assista ao vídeo sobre preparo 
do solo com arado aiveca em:
https://www.youtube.com/
watch?v=csQRozxFsog
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Figura 8.6: Disco de borda lisa (a) e disco de borda recortada (b)
Fonte: CTISM

8.4 Grades 
As grades são implementos utilizados para complementar a atividade realizada 

pelos arados, a qual realiza desagregação dos torrões da superfície, atingindo 

cerca de 10 cm a 15 cm de profundidade. Na Figura 8.7 é possível observar 

um modelo de grade. 

Figura 8.7: Grade de disco
Fonte: Hércules Nogueira Filho

8.5 Compactação do solo
A utilização durante vários anos de um implemento que revolve o solo sempre 

na mesma profundidade pode causar a compactação da camada que entra 

em contato com a estrutura do implemento que revolve o solo. A esse tipo de 

compactação atribui-se o nome popular de “pé-de-arado” ou “pé-de-grade”.

Para saber mais sobre 
compactação do solo, acesse:
http://www.fisicadosolo.ccr.

ufsm.quoos.com.br/downloads/
Extensao/VRR_Compact_Rev_

Granja.pdf
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Resumo
O objetivo do preparo é tornar o solo mais favorável ao desenvolvimento e 

crescimento do sistema radicular das frutíferas, permitir a incorporação do 

calcário, gesso agrícola e fertilizantes químicos e/ou orgânicos em camadas mais 

profundas do solo. Esta prática é dividida em preparo primário (compreende 

as operações de preparo que mobilizam o solo para proporcionar uma melhor 

condição física e química para receber as mudas e posterior crescimento destas) 

e preparo secundário (operações realizadas para uniformizar a superfície do 

terreno, destorroamento).

Quanto aos tipos de implementos utilizados no preparo do solo são utilizados: 

subsoladores, arados e grades.

Atividades de aprendizagem
1. Qual a definição para preparo primário e preparo secundário do solo? 

Que implementos são utilizados em cada um dos tipos de preparo?

2. Quais os tipos de arados que podem ser utilizados no preparo do solo 

para implantação de novos pomares?

3. No preparo do solo, qual a finalidade da utilização de uma grade?

4. O que é “pé-de-grade”? Por que esse fenômeno ocorre?
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e-Tec Brasil

Aula 9 – Máquinas e equipamentos para  
               colheita em fruticultura

Objetivos

Conhecer as máquinas e equipamentos utilizados na colheita em 

pomares comerciais. 

9.1 Considerações iniciais
Para amenizar os entraves causados pela falta de mão de obra, cada vez 

mais vem aumentando o número e diversidade de máquinas e equipamentos 

utilizados na colheita de frutas. Esta aula destina-se ao estudo de algumas 

máquinas e equipamentos utilizados na fruticultura. 

9.2 Colheita mecanizada na pecanicultura
A colheita através de equipamentos que ocasionam trepidação, denominado 

de “shacker” agiliza muito a colheita das nozes. No mercado nacional existem 

dois modelos de shackers disponíveis ao produtores. Um deles possui um 

rodado na parte traseira, o que possibilita a utilização de tratores de menor 

porte. Outro modelo deve ser utilizado em tratores com no mínimo 75 cv, 

devido ao peso do equipamento que é engatado no sistema de três pontos 

do trator, Figura 9.1.

Figura 9.1: Shacker acoplado no sistema de três pontos do trator (a) e shacker aco-
plado na barra de tração do trator (b)
Fonte: Jonas Janner Hamann

Na Figura 9.2 é possível observar a colheita de nozes com shacker acoplado 

à barra de tração do trator. 
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Figura 9.2: Colheita de nozes com shacker
Fonte: Jonas Janner Hamann

9.3 Colheita mecanizada na viticultura
No cultivo comercial de videiras destinadas a produção de vinhos finos, as 

plantas são conduzidos no sistema de espaldeira porque há maior incidência 

de radiação solar diretamente nos cachos, maior circulação de ar, o que reduz 

a incidência de doenças. 

9.4 Colheita mecanizada na olivicultura
A olivicultura é explorada comercialmente em vários países, entre eles os 

Estados Unidos, Austrália, África do Sul, Peru, Argentina e Brasil. 

9.4.1 Pente vibratório
Este equipamento é constituído de uma haste telescópica e na extremidade 

há um pequeno sistema de hastes de plástico acionados por um pequeno 

motor elétrico. 

9.4.2 Vibradores mecânicos tratorizados

Em cultivos extensivos este tipo de equipamento é utilizado devido a eficácia 

e praticidade no uso, muito semelhante ao shacker utilizado para a colheita 

na cultura da noz-pecã. 

Para conhecer modelos  
de equipamentos para  

colheita de uva, acesse:
http://www.savageequipment.com/
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Com o uso e avanço da tecnologia, modelos mais recentes possuem uma 

estrutura denominada de “apara-frutos”, confeccionada em lona ou plástico, 

com o objetivo de evitar que as azeitonas caiam no chão. 

A partir da utilização do “apara-frutos” dispensou-se a necessidade de coleta 

das azeitonas caídas no solo, aumentando a capacidade operacional e evitando 

perdas por esmagamento. 

Figura 9.3: Vibrador mecânico tratorizado com apara-frutos
Fonte: Jonas Janner Hamann

Resumo
Para amenizar os entraves causados pela falta de mão de obra, cada vez mais 

vem aumentando o número e diversidade de máquinas e equipamentos utili-

zados na colheita de frutas. No cultivo da nogueira-pecã é possível realizar a 

colheita com a utilização de shacker, equipamento acoplado ao trator agrícola. 

Na cultura da videira a colheita da uva para fins industriais já vem sendo 

mecanizada há vários anos em outros países. 

Olivicultores também podem colher as azeitonas de forma mecanizada, através 

do uso de um pente vibratório acoplado em uma haste telescópica e vibrador 

mecânico tratorizado.
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Atividades de aprendizagem
1. Qual o motivo da adoção da mecanização na colheita de frutas em po-

mares comerciais?

2. Quais equipamentos podem ser utilizados na colheita da noz-pecã?

3. Para a colheita ser mecanizada na cultura da videira, qual o sistema que 

as videiras devem ser conduzidas? 

4. Quais equipamentos podem ser utilizados na colheita da oliveira?
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