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A colheita do café é uma operação complexa, apresentando várias etapas. Demanda 

cerca de 30% do custo de produção e 40% da mão-de-obra empregada. Neste sentido 

uma alternativa para minimizar o custo da operação seria a adoção de métodos 

otimizados para a colheita do café. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a 

influência diferentes métodos no rendimento da colheita de café arábica em diferentes 

declividades de terreno. O estudo foi realizado na Fazenda Experimental do Incaper, 

em Venda Nova do Imigrante-ES. Foram testados cinco métodos de colheita – NVC 

(Novo veículo de colheita) manual, NVC mecanizada, pano manual, pano mecanizado 

e peneira, em quatro declividades de terreno de 7,5, 20, 30 e 40%. O experimento foi 

realizado em blocos casualizados com quatro repetições na cultivar catuai 785 com 

idade de 5 anos. Cada parcela foi composta por 10 plantas com espaçamento de 1,5m 

x 3m. Para a avaliação foi contabilizado o tempo de colheita em segundo por kg em 

cada parcela. Para as análises estatísticas foram realizadas análises de variância no 

programa R, e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey, os modelos de 

regressão testados utilizando os testes de F e os estimadores o teste t. Observou-

sediferenças significativas entre os métodos de colheita em cada declividade avaliada. 

A utilização da peneira foi o método com maior tempo por kg para a colheita do café 

arábica em todas as declividades (média de 77,96 segundos/kg), em contrapartida, os 

métodos mecanizados, tanto utilizando o NVC quanto o pano foram os mais eficientes, 

apresentando menores valores para a colheita (média de 14,56 e 15,75 segundos/kg, 

respectivamente). Os métodos NVC manual e pano manual apresentaram 

rendimentos de colheitas medianos com 41,56 e 55,43 segundos/kg respectivamente. 

Não foi observado efeito significativo das declividades sobre os tempos de colheita, 

independentemente do método utilizado. Os métodos com pano e NVC mecanizado 

apresentaram maior rendimento da colheita de café arábica. 

Palavras-chaves: Coffea arabica; mecanização; colheita. 

Agradecimentos: Ao Consórcio Pesquisa Café, Embrapa Café (CONCAFÉ) pela 

concessão da bolsa de pesquisa. Ao Incaper pela viabilização para realização dos 

trabalhos. À FAPES/SEAG pela concessão de bolsa de pesquisa. 


