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FICHA TÉCNICA MAKREIS

COLHEITA SELETIVA DE CAFÉ EM 
COLHEDORAS MECÂNICAS.

O cafeeiro é um arbusto que pode florescer mais de uma vez por ciclo, isso devido 
a alguns fatores como: climáticos (temperatura, umidade relativa, índices 
pluviométricos), características genéticas de cada variedade, tempo de stress 
hídrico anterior a floração, altitude e outros fatores agronômicos, como a sanidade 

da lavoura, nutrição, etc.

PPor isso o ideal seria realizar uma colheita de café de forma seletiva, já que a 
desuniformidade das floradas irá gerar frutos em diferentes estágios de maturação. 
Porém se essa operação for realizada de forma manual ocorre um alto custo na 
colheita, já que é um trabalho que exige muito cuidado, atenção e possui um baixo 

rendimento, sendo muitas vezes inviável economicamente.  

SSendo assim, ao longo dos anos foi se desenvolvendo técnicas de aprimoramento, 
e colhedoras cada vez mais eficientes para a realização de uma colheita seletiva. 
Porém é necessário ter alguns conhecimentos básicos de regulagem das 

colhedoras, para que se tenha sucesso na operação. 

Esses parâmetros de regulagem devem ser levados em consideração de forma 
conjunta, já que são associados e interferem diretamente no outro. 

Os principais parâmetros que devem ser levados em consideração são: 

• Velocidade de deslocamento: Geralmente se trabalha com velocidades mais 
altas, acima de 1 km/h.

•• Vibração das varetas: Sempre associado com a velocidade de deslocamento, 
deve-se utilizar vibrações mais baixas, por isso a necessidade da colhedora possuir 
constância desse parâmetro e componentes precisos como inversores de 

frequência.

• Freio do rolo agitador: Usar freios mais soltos para diminuir a agressão as plantas, 
muitas vezes em torno de 6 a 8 kg/f.

•• Densidade das varetas: É muito comum retirar ou diminuir as varetas da parte 
inferior dos rolos agitadores, pois geralmente a maturação dos frutos ocorre 
primeiro nos ponteiros, e depois já na segunda passada pode- se inverter a 

posição das varetas ou apenas completa-las.
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