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O planejamento da colheita é essencial para a produção de um café conilon de qualidade, 

buscando-se obter maior quantidade de frutos maduros. Portanto, avaliou-se os estádios de 

maturação dos frutos de clones de C. canephora em diferentes períodos de colheita, para 

determinação do ponto ideal para sua realização. Foram avaliados 11 clones de ciclo de 

maturação precoce (48-6V; 108-A1; 02-12V; 23-8V), intermediário (73-2V; 201-LB1; P2) e 

tardio (153-13V; 76-5V; P1; Verdim), na Fazenda Experimental do Incaper, em Sooretama-

ES. O delineamento foi em DBC com quatro repetições de 5 plantas/parcela. As colheitas 

ocorreram com intervalos de 20 dias, no período de 17/05/21 a 17/09/2021. Os estádios de 

maturação foram definidos conforme cor do fruto, sendo: verde intenso, verde amarelado, 

vermelho claro, vermelho escuro, passa e seco. Analisou-se a porcentagem de maturação, 

matéria fresca (MF) e seca (MS) e o teor de umidade dos frutos, por estádio de maturação, 

bem como, o rendimento por clone. Os frutos apresentaram maturação desuniforme durante 

as colheitas, resultado de diversas floradas. Estes foram considerados maduros quando 

apresentaram coloração cereja, aqui definida como vermelho escuro. Desta forma, os clones 

precoces apresentaram maior porcentagem de maturação entre junho e julho, com exceção 

do 108-A1, que foi entre julho e agosto. Os clones de ciclo intermediário apresentaram maior 

porcentagem de maturação em julho, e, os tardios entre julho e agosto. A MF por clone 

precoce foi maior nos estádios 48-6V (verde amarelado, vermelho claro e vermelho escuro); 

108-A1(vermelho escuro); 02-12V (vermelho claro); 23-8V (vermelho claro e vermelho 

escuro). Enquanto nos clones tardios foram: 153-3V e P1 (vermelho claro e escuro); 76-5V 

(vermelho escuro); Verdim (verde amarelado até passa). O 48-6V não apresentou diferença 

significativa entre os estádios de maturação para MS. O 108-A1 apresentou maior MS no 

estádio vermelho escuro, o 02-12V no vermelho claro e o 23-8V no vermelho escuro, diferindo 

apenas do verde intenso. Dentre os clones tardios, o 153-3V apresentou maior MS nos 

estádios vermelho claro e escuro, o 76-5V no vermelho escuro e passa, o P1 no passa e o 

Verdim nos estádios vermelho claro a passa. Os clones precoce e tardio exibiram menor teor 

de água no estádio passa, com exceção do 02-12V, que não diferiu entre estádios de 

maturação. Os clones de ciclo intermediário não apresentaram diferença significativa para os 

fatores MF, MS e teor de água. Os clones 48-6V,108-A1 e 23-8V apresentaram maior 

rendimento na quarta colheita, enquanto o 02-12V foi maior na primeira. Os clones 

intermediários apresentaram maior rendimento na quarta colheita e os tardios na quinta. 

Diante dos dados obtidos conclui-se que as colheitas dos clones de ciclo precoce devem ser 

realizadas entre junho e julho, sendo que o 23-8V deve ser colhido no início de junho e os 

demais a partir de meados de julho. Os intermediários em meados de julho a início de agosto, 

e os tardios em agosto. Garante-se assim uma menor porcentagem de frutos verdes, melhor 

rendimento e qualidade. 
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