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A operação de colheita no café conilon demanda cerca de 40% da mão-de-obra e 

representa em torno de 30% do custo de produção. Visando minimizar o custo da 

operação, uma alternativa seria a adoção de métodos otimizados para a colheita do 

café. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a influência de diferentes métodos 

no rendimento da colheita de café conilon em diferentes declividades de terreno. O 

estudo foi realizado na Fazenda Experimental do Incaper, em Marilândia-ES. Foram 

testados três métodos de colheita – NVC (Novo veículo de colheita) manual, pano 

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

experimento foi realizado em blocos casualizados com quatro repetições. Cada 

parcela foi composta por 10 plantas. Para a avaliação foi contabilizado o tempo de 

colheita e o tempo para ensacar o café, em segundo por kg. 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. Observ-se diferenças 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 conilon em todas as 

declividades (média de 54,74 segundos/kg), em contrapartida apresentou menor 

tempo para ensacar o café colhido (3,58 segundos/kg). Os métodos NVC e pano 

apresentaram tempo de colheita estatisticamente semelhantes, (média de 35,74 e 

41,79 segundos/kg, respectivamente), no entanto, o método NVC mostrou-se mais 

eficiente (9,80 segundos/kg) que o pano (12,81 segundos/kg), para o ensacamento 

do café colhido. Não foram observadas relações funcionais que que tiveram impactos 

significativos entre o tempo de colheita e ensacamento e declividade para todos os 

tratamentos. OmétodoNVC manual mostrou-se mais eficiente para a colheita do café 

conilon. 
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