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“ELEMENTO DE LIMPEZA DE COLHEITADEIRA COMBINADA E 

COLHEITADEIRA COMBINADA” 

Campo da Invenção 

[0001] A presente invenção diz respeito a maquinário de colheita tipo 

combinada agrícola e, mais particularmente, a aparelho para o ajuste da sapata 

de limpeza da combinada para acomodar uma operação da combinada em um 

declive. 

Fundamentos da Invenção 

[0002] Combinadas são veículos autopropelidos grandes usados para 

colher e trilhar safra agrícola em um campo. Uma combinada opera cortando 

ou coletando safra em pé em um campo, e alimentando a safra cortada a um 

separador por meio de um mecanismo transferidor. No separador, grão é 

trilhado, ou batido da casca, colmos, vagens ou sabugos e então o grão 

trilhado é separado do material de safra sem ser grão. Depois da separação, 

algum material de safra além de grão é ainda misturado com o grão. Um 

sistema de limpeza é usado para remover o material de safra sem ser grão, 

algumas vezes denominado refugo ou resíduos de cereais, do grão. Isto é 

tipicamente feito em um dispositivo conhecido como sapata de limpeza, que 

tem mecanismos conhecidos como um debulhador e uma peneira. 

Tipicamente, o debulhador e a peneira são grandes coletores com uma 

superfície plana que oscila ou vibra para quebrar o material de safra e separar 

o grão. O debulhador e a peneira podem também ser uma série de pranchas 

adjacentes que oscilam e vibram. O debulhador e a peneira podem ser, em 

geral, nivelados horizontalmente da frente para trás, ou, como é normalmente 

observado, arranjados para ter uma inclinação para cima, de frente para trás. 

Em alguns sistemas de limpeza, um ventilador é também usado para soprar os 

resíduos de cereais mais leves do material grão mais pesado no debulhador 

e/ou peneira. 

[0003] Em operação, o grão e material de safra misturados são 
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depositados na frente superior do debulhador. O resíduo de cereal de menor 

peso é separado do grão pela vibração e/ou sopro, e o grão e partículas 

pesadas pequenas de material de safra sem ser grão caem através dos 

elementos tipo veneziana no piso do debulhador na peneira, que fica 

localizada por baixo do debulhador. A peneira oscila para separar e quebrar 

material de safra. O grão, que é mais pesado do que outro material de safra, 

cai através de aberturas de tamanhos apropriados no piso da peneira, e o grão 

limpo da peneira é levado para o tanque graneleiro. 

[0004] Em virtude de a sapata de limpeza operar agitando e/ou 

soprando material mais leve para fora do grão mais pesado, as sapatas de 

limpeza tendem funcionar melhor em terreno plano. Quando a combinada 

opera em uma colina, a safra tenderá se acumular no lado de baixo da peneira 

e do debulhador por causa das forças gravitacionais. Isto resultará em uma 

ação de limpeza ineficiente, com decorrente perda de grão. 

[0005] Embora existam combinadas com eixo de roda pivô para uso 

em terra que é predominantemente inclinada, esses sistemas de combinada em 

ladeira são complexos e caros, e de um nível de sofisticação não necessário 

para operação em terreno no geral plano, ou terreno apenas com um pequeno 

grau de inclinação. Em vez disso, uma solução alternativa para uso com 

operação em inclinação limitada é para combinadas de terra nivelada, como 

elas são algumas vezes denominadas, para utilizar debulhadores e peneiras 

feitas de uma pluralidade de seções longitudinais adjacentes separadas por 

divisores. Durante operação em uma colina, material se acumula de encontro 

aos divisores, que ajuda limitar o acúmulo de safra apenas em safra nessa 

seção longitudinal particular. Entretanto, esses dispositivos somente reduzem 

o acúmulo de safra no lado morro a baixo da combinada, em vez de eliminar 

completamente o problema, resultando em limpeza que não provê o máximo 

rendimento de grão, por causa do uso ineficiente da sapata de limpeza. 

[0006] Adicionalmente, algumas combinadas utilizam sistemas nos 
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quais o debulhador e/ou peneira, ou cada sua seção longitudinal, é montada a 

pivô em uma armação de maneira tal que ela possa ser pivotada ou inclinada 

em relação à armação para manter o nível do dispositivo em relação à 

inclinação do terreno. Outros mecanismos utilizam pesos suspensos atados 

nos pivôs das seções longitudinais para inclinar as seções do debulhador e/ou 

peneira para a horizontal e compensar a inclinação da combinada. Entretanto, 

mesmo com o uso de sistemas que mantêm as seções do debulhador ou 

peneira horizontais em relação à inclinação do terreno, a eficiência de 

processamento da safra é reduzida, comparada com processamento de terra 

nivelada, com perdas de eficiência dependendo de fatores tais como 

condições de safra e velocidade de colheita. 

[0007] Um outro recurso encontrado em uma combinada típica é de 

debulhadores com elementos tipo veneziana ajustáveis para variar a abertura 

do material de safra para ajustar às condições encontradas neste momento. 

Entretanto, esses são ajustes manuais, quando usados em conjunto com 

debulhadores ou peneiras basculantes que têm uma pluralidade de seções 

pivô. 

[0008] Portanto, o que é necessário na tecnologia é um aparelho para 

colher safras em terreno ondulado ou inclinado que minimiza perda de grão, 

tipicamente observada quando se realiza colheita em um terreno inclinado, e 

controlar os ajustes dos mecanismos de limpeza sem interromper a operação 

de colheita. 

Sumário da Invenção 

[0009] Em uma forma, a invenção é um elemento de limpeza de 

colheitadeira combinada com pelo menos uma armação pivotável em torno de 

um eixo geométrico longitudinal e com uma pluralidade de elementos tipo 

veneziana ajustáveis suportada pela armação. Um elemento de atuação é 

conectado nos elementos tipo veneziana de forma que o movimento 

longitudinal do elemento de atuação faça com que os elementos tipo 
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veneziana pivotem em relação à armação. Pelo menos um atuador é conectado 

no elemento de atuação para prover o movimento longitudinal, o elemento de 

atuação sendo coaxial com o eixo geométrico pivô longitudinal da armação de 

forma que os elementos tipo veneziana sejam pivotados independente do 

pivotamento da armação. 

[00010] Em uma outra forma, a invenção é uma combinada com uma 

armação com rodas acionadas no terreno e um aparelho de colheita para 

receber grão e material de safra que passá-los para trás. Uma câmara de 

alimentação passa o grão para um separador para separar grão de outro 

material de safra. Um elemento de limpeza recebe a saída do separador, o 

elemento de limpeza incluindo pelo menos uma armação pivotável em torno 

de um eixo geométrico longitudinal e com uma pluralidade de elementos tipo 

veneziana ajustáveis suportada pela armação. Um elemento de atuação é 

conectado nos elementos tipo veneziana de forma que o movimento 

longitudinal do elemento de atuação faça com que os elementos tipo 

veneziana pivotem em relação à armação. Pelo menos um atuador é conectado 

no elemento de atuação para prover o movimento longitudinal, o elemento de 

atuação sendo coaxial com o eixo geométrico pivô longitudinal da armação de 

forma que os elementos tipo veneziana sejam pivotados independentemente 

do pivotamento da armação. 

Descrição Resumida dos Desenhos 

A figura 1 mostra uma vista lateral de uma combinada com a 

qual a presente invenção é usada; 

A figura 2 mostra uma vista expandida de um aparelho de 

limpeza incorporado na combinada da figura 1; e 

A figura 3 mostra o aparelho de limpeza da figura 2 em uma 

posição alternativa. 

Descrição Detalhada da Invenção 

[00011] A figura 1 mostra uma combinada 10 usada para colher safras 
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agrícolas. A dita combinada 10 compreende uma estrutura de suporte 12 com 

rodas de encaixe no terreno 14 que se estendem a partir daquela estrutura de 

suporte 12. A operação da combinada 10 é controlada da cabine do operador 

15. Uma plataforma de colheita 16 é utilizada para colher a safra com grãos e 

direcioná-la para uma câmara de alimentação 18. Aquela safra cortada é então 

direcionada da câmara de alimentação 18 para um mecanismo separador 20, 

que trilha o grão do material da safra. Uma vez que o grão tenha sido trilhado 

e separado, algum material da safra sem ser o grão fica ainda misturado com o 

grão e tem que ser limpo, etapa essa que é feita na sapata de limpeza 100. 

[00012] Sapata de limpeza 100 fica localizada à jusante do mecanismo 

separador 20. A sapata de limpeza 100 compreende um debulhador 120 e uma 

peneira 150. Em operação, mistura de grãos e resíduos de cereais é distribuída 

do mecanismo separador 20 até a frente do debulhador 120. O debulhador 120 

é agitado ou vibrado de uma tal maneira a mover a safra sobre a superfície do 

debulhador 120 em direção à parte traseira da combinada 10 na direção da seta. 

Grãos mais pesados caem por aberturas no debulhador 120 sobre a peneira 150 

abaixo do debulhador 120. A limpeza final é feita na peneira 150. Em certas 

combinadas 10, um ventilador 102 sopra ar na sapata de limpeza 100 ou através 

dela, para soprar o resíduo de cereais e palha mais leve para fora do grão no 

debulhador 120. A peneira 150 é também agitada ou oscilada de tal maneira a 

mover a safra sobre a superfície da peneira 150 em direção à parte traseira da 

combinada 10 na direção da seta mostrada. Em alguns arranjos de combinadas 

10, a peneira 150 oscila com o debulhador 120, e, em outras combinadas 10, a 

peneira 150 oscila numa direção contrária àquela do debulhador 120. Os grãos 

caem por aberturas na peneira 150 na broca sem-fim de grão limpo 170, e são 

levados daí para o tanque graneleiro 180. 

[00013] Conforme pode ser visto na figura 2, a sapata de limpeza 100 

possui uma armação 110 à qual o debulhador 120, com a peneira por baixo do 

debulhador 120, são montados ou suspensos. Os detalhes da peneira por baixo 
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daquele debulhador são omitidos para simplificar o entendimento da presente 

invenção. O debulhador 120 é dividido em uma série de duas ou mais seções 

longitudinais 122 montadas nas armações da baia de não pivotamento 121, as 

quais se estendem no comprimento do debulhador 120, conforme mostrado na 

figura 2. Similarmente, a peneira pode ter uma série de duas ou mais seções 

longitudinais montadas no comprimento da peneira, e estendendo-se nele. O 

debulhador 120 e a peneira 150 têm uma pluralidade de aberturas contidas nas 

mesmas. A posição, forma, tamanho e número de aberturas podem variar para 

refletir o tipo de safra que está sendo colhida, e a dimensão das aberturas no 

debulhador 120 pode ser diferente do tamanho das aberturas na peneira. 

[00014] A presente invenção é projetada para funcionar tanto com ditos 

debulhadores de uma única superfície quanto com peneiras (não mostradas), e 

estas com uma pluralidade de seções longitudinais 122, conforme ilustradas na 

figura 2. Adicionalmente, observou-se que ter pelo menos um do debulhador 

120 ou da peneira contendo múltiplas seções longitudinais 122 resulta em um 

aumento na eficiência, durante uma operação da combinada 10 numa ladeira. 

Quando aquele debulhador 120 e/ou a peneira têm uma pluralidade de seções 

longitudinais 122, existem divisores 126 entre as seções longitudinais. Os ditos 

divisores 126 tipicamente formam uma vedação entre e ao longo da borda da 

seção longitudinal 122 adjacente, para impedir que grão e/ou material de safra 

caia através das folgas entre os divisores 126 e as seções longitudinais 122, que 

são criadas quando a combinada 10 que utiliza uma sapata de limpeza 100 da 

presente invenção é operada em uma ladeira e as seções longitudinais 122 são 

inclinadas num ângulo. Em operação, divisores 126 funcionam como as paredes 

externas da armação 110 para prover uma superfície contra a qual grãos podem 

acumular quando a combinada 10 estiver se inclinando naquela direção quando 

operando numa ladeira. Com divisores 126, o grão é compartimentado, assim 

limitando a quantidade de grão que acumula contra a parede da armação 110 ou 

qualquer divisor 126, assim melhorando a eficiência da sapata de limpeza 100. 
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[00015] Armação do debulhador 120 é configurada com um mecanismo 

de articulação de pivô para pivotar ou se inclinar em torno do eixo geométrico 

longitudinal em relação à combinada 10. Para debulhadores 120 que têm uma 

pluralidade de seções longitudinais 122, cada uma das seções longitudinais 122 

é configurada para pivotar ou se inclinar em torno de um eixo geométrico “A” 

longitudinal, em relação à combinada 10. Isso é obtido por meio de pinos pivô 

130 em cada extremidade da referida seção longitudinal 122 que provê um eixo 

geométrico longitudinal de pivotamento. Tais pinos na extremidade oposta das 

seções longitudinais 122 não são mostrados, mas eles são um espelho dos pinos 

130. Conjuntos de mancais adequados 133 montados na armação 110 apóiam 

pinos pivô 130. 

[00016] Os pinos 130 estão conectados a um atuador ou mecanismo de 

ajuste acionado por motor, mostrado esquematicamente em 200, que pivota as 

seções longitudinais 122 por meio de conexões mecânicas 135 conectadas em 

braços de manivela 137 presos aos pinos 130 em torno do eixo geométrico “A” 

longitudinal. Tal atuador 200 é capaz de controlar suficientemente para mover 

as seções longitudinais 122 para diversos ângulos para operação. Tipicamente, 

um motor elétrico é utilizado com o mecanismo de ajuste, ainda que possa ser 

apreciado que outros tipos de dispositivos de acionamento, tal como um sistema 

de controle acionado por peso ou hidráulico, podem ser igualmente utilizados. 

Adicionalmente, em alguns arranjos da presente invenção, um sistema de ajuste 

manual pode ser usado, além do mecanismo de ajuste acionado por motor, para 

permitir que o operador faça ajustes adicionais no mecanismo. 

[00017] Cada seção longitudinal apresenta uma série de elementos tipo 

veneziana transversais 139 que são montados de modo pivotante naquela seção 

longitudinal 122. Os elementos tipo veneziana são ajustados para fornecer uma 

folga predeterminada entre elementos tipo veneziana 139 adjacentes para ajustar 

a condições de safra. Segundo a presente invenção, elementos tipo veneziana 139 

são ajustáveis independentemente do pivotamento das seções longitudinais 122. 
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[00018] Tais elementos tipo veneziana 139 têm, cada qual, um braço de 

manivela 141 posicionado adjacente ao eixo geométrico “A”. Um elemento de 

ajuste 143 do elemento tipo veneziana tem uma seção cilíndrica 145 telescópica 

e coaxial com os pinos pivô 130 de maneira que ela seja deslocável ao longo 

do eixo “A” independentemente do pivotamento das seções longitudinais 122. 

Seção cilíndrica 145 se conecta a um elemento atuador 147 conectado aos braços 

de manivela 141 por meio de uma junta articulada apropriada. O elemento de 

ajuste 143 do elemento tipo veneziana tem uma junta de esfera apropriada 149 

conectada a braços 151 que se estendem a partir de uma barra transversal 153. 

A barra transversal 153 é conectada à saída móvel de um atuador de ajuste 155 

do elemento tipo veneziana que translada a barra transversal 153 e, portanto, os 

elementos de ajuste 143 do elemento tipo veneziana numa direção paralela ao 

eixo geométrico longitudinal “A”. Uma duplicata do atuador de ajuste 155 do 

elemento tipo veneziana é provida na extremidade oposta das referidas seções 

longitudinais 122 para funcionar em conjunto com o atuador ilustrado, a fim de 

prover ajuste do elemento tipo veneziana sem união. O segundo atuador não é 

mostrado para simplificar o entendimento da presente invenção. 

[00019] Atuadores 155 e 200 podem ser controlados a partir da cabine 

15 através de uma ECU apropriada 300. Em operação, as seções longitudinais 

122 são pivotadas pelo atuador 200, conforme necessário, para a inclinação do 

campo que está sendo cruzado, por exemplo, até a posição ilustrada na figura 3. 

Ao mesmo tempo, operador pode ajustar independentemente os elementos tipo 

veneziana 139 sem deixar a cabine e interromper tal operação de colheita. Isto 

representa melhoria significativa frente a mecanismos de ajuste anteriores, em 

sistemas com múltiplas seções longitudinais basculantes onde um operador deve 

parar o equipamento e ajustar manualmente a posição do elemento tipo veneziana. 

[00020] Tendo sido descrita a modalidade preferencial, ficará aparente 

que diversas modificações podem ser feitas, sem fugir do escopo da invenção, 

como definido nas reivindicações anexas. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Elemento de limpeza de colheitadeira combinada, 

compreenderndo 

pelo menos uma seção longitudinal (122) montada de maneira 

pivotante em torno de um eixo geométrico (A) longitudinal em ambas as suas 

extremidades; e, 

uma pluralidade de elementos tipo veneziana (139) ajustáveis 

suportada pela pelo menos uma seção longitudinal (122), 

caracterizado por compreender ainda: 

um elemento atuador (147) conectado aos elementos tipo 

veneziana (139) de tal modo que o movimento longitudinal do elemento 

atuador (147) faz com que aqueles elementos tipo veneziana (139) pivotem em 

relação à pelo menos uma seção longitudinal (122); e, 

pelo menos um atuador (155, 200) conectado ao elemento 

atuador (147) para prover o movimento longitudinal, tal elemento atuador 

(147) sendo coaxial com o eixo geométrico (A) longitudinal da tal pelo menos 

uma seção longitudinal (122) e se estendendo por pelo menos uma montagem 

pivotante da pelo menos uma seção longitudinal (122), de tal maneira que 

aqueles elementos tipo veneziana (139) sejam pivotados independentemente do 

pivotamento da pelo menos uma seção longitudinal (122). 

2. Elemento de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que a pelo menos uma seção longitudinal (122) inclui uma 

pluralidade de seções longitudinais (122) pivotantes em torno de eixos 

geométricos longitudinais paralelos entre si. 

3. Elemento de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

por compreender adicionalmente um segundo atuador conectado à pelo menos 

uma seção longitudinal (122) para pivotar seu movimento. 

4. Elemento de acordo com a reivindicação 3, caracterizado 

pelo fato de que a pelo menos uma seção longitudinal (122) inclui uma 
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pluralidade de seções longitudinais (122) pivotantes em torno de eixos 

geométricos longitudinais paralelos entre si e que são todos conectados ao 

segundo atuador. 

5. Elemento de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o elemento atuador (147) se estende por ambas as 

extremidades da pelo menos uma seção longitudinal (122) coaxial com o eixo 

geométrico (A) longitudinal da pelo menos uma seção longitudinal (122), 

sendo o pelo menos um atuador um par de atuadores (155, 200) em cada 

extremidade da pelo menos uma seção longitudinal (122). 

6. Elemento de acordo com a reivindicação 1, caracterizado por 

compreender adicionalmente uma junta de esfera (149) que conecta o elemento 

atuador (147) ao pelo menos um atuador (155, 200) para permitir movimento 

linear e rotacional. 

7. Elemento de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o elemento atuador (147) está na forma de haste, pelo menos 

na seção que passa através da pelo menos uma montagem pivotante da pelo 

menos uma seção longitudinal (122). 

8. Elemento de acordo com a reivindicação 1, caracterizado 

pelo fato de que o pelo menos um atuador (155, 200) é elétrico, produzindo 

uma saída em resposta a uma entrada elétrica. 

9. Colheitadeira combinada, compreendendo: 

uma estrutura de suporte (12), que possui rodas de encaixe no 

terreno (14), para operar através de um campo a ser colhido; 

uma plataforma de colheita (16) para colher uma safra de grãos 

e direcioná-la para trás; 

uma câmara de alimentação (18) que recebe safra cortada e que 

a direciona para trás; 

um mecanismo separador (20) para debulhar grão do material da 

safra à jusante da câmara de alimentação (18), 
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pelo menos uma sapata de limpeza (100) posicionada para receber 

a saída extra do mecanismo separador (20), tal sapata de limpeza (100) tendo 

pelo menos uma seção longitudinal (122) montada de maneira pivotante em 

torno de um eixo geométrico (A) longitudinal em ambas as suas extremidades e 

uma pluralidade de elementos tipo veneziana (139) ajustáveis suportada pela 

pelo menos uma seção longitudinal (122), caracterizada por um elemento 

atuador (147) que é conectado aos elementos tipo veneziana (139) de tal 

maneira que movimento longitudinal daquele elemento atuador (147) faça 

com que tais elementos tipo veneziana (139) pivotem em relação à pelo 

menos uma seção longitudinal (122); e, pelo menos um atuador (155, 200) 

conectado ao elemento atuador (147) para prover aquele movimento 

longitudinal, tal elemento atuador (147) sendo coaxial com o eixo geométrico 

(A) longitudinal da pelo menos uma seção longitudinal (122) e se estendendo 

através de pelo menos uma montagem pivotante da pelo menos uma seção 

longitudinal (122), de tal maneira que os ditos elementos tipo veneziana (139) 

sejam pivotados independentemente do pivotamento da pelo menos uma seção 

longitudinal (122). 

10. Colheitadeira de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizada pelo fato de que a pelo menos uma seção longitudinal (122) 

inclui uma pluralidade de seções longitudinais (122), cada qual pivotante em 

torno de seus eixos geométricos paralelos entre si. 

11. Colheitadeira de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizada por compreender adicionalmente um segundo atuador conectado 

à pelo menos uma seção longitudinal (122) pivotante para atuar a pelo menos 

uma seção longitudinal (122) em relação à combinada (10). 

12. Colheitadeira de acordo com a reivindicação 11, 

caracterizada pelo fato de que a pelo menos uma seção longitudinal (122) 

inclui uma pluralidade de seções longitudinais (122), e em que aquele segundo 

atuador pivota a pluralidade de seções longitudinais (122) em sincronismo. 
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13. Colheitadeira de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizada pelo fato de que o elemento atuador (147) se estende através de 

ambas as extremidades daquela pelo menos uma seção longitudinal (122), e o 

pelo menos um atuador (155, 200) é provido em ambas as extremidades da 

pelo menos uma seção longitudinal (122) para movimento de tal elemento 

atuador (147). 

14. Colheitadeira de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizada por compreender adicionalmente uma junta de esfera (149) entre 

o pelo menos um atuador (155, 200) e o elemento atuador (147). 

15. Colheitadeira de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizada pelo fato de que tal elemento atuador (147) é na forma cilíndrica 

pelo menos na região em que o elemento atuador (147) se estende através da 

pelo menos uma seção longitudinal (122). 

16. Colheitadeira de acordo com a reivindicação 9, 

caracterizada pelo fato de que o pelo menos um atuador (155, 200) é elétrico. 
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