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RESUMO 

 

A modernização das atividades agrícolas é essencial a sua sustentabilidade e rendimento, logo 
ao avaliar o método de colheita de acerola, é observado que a prática mais comum é a colheita 
manual. As alternativas a esse sistema são a colheita semimecanizada e mecanizada. Como 
alternativa para o modo semimecanizado, foi desenvolvido e testado o protótipo de colhedora 
de acerola, este executado na Fazenda Amway-Nutrilite do Brasil, situada no município de 
Ubajara-CE, Brasil. O sistema de colheita semimecanizada desenvolvido é composto por um 
protótipo de máquina tracionado por um microtrator de 14 cv e pelo trabalho de uma equipe 
de três pessoas, sendo o um tratorista e dois funcionários com derriçadores manuais que 
derrubam os frutos sobre esteiras da máquina que recolhe, separa galhos, folhas e os direciona 
até caixa plásticas que são acomodadas sobre o implemento pelos trabalhadores. Para a 
execução dos testes foram avaliados o tempo de colheita por planta, por linha de cultivo, peso 
total dos frutos e custo da operação, esses foram comparados com a colheita manual e colheita 
mecanizada, que foi realizada com uma colhedora de oliva adaptada para colher acerola. Os 
resultados obtidos demonstraram que o protótipo sugerido é economicamente viável para a 

colheita de acerola entre 2 e 32 hectares. 

 

Palavras-chave: Colhedora. Mecanização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The modernization of agricultural activities is essential to its sustainability and yield. When 
evaluating the harvest system of acerola, it is observed that the most common practice is hand 
harvesting. The alternatives to this system are semi-mechanized and mechanized harvesting. 
As an alternative of semi-mechanized mode, a prototype for acerola harvesting was tested, 
which was developed at the Amway-Nutrilite do Brasil farm, located in the municipality of 
Ubajara-CE, Brazil. The semi-mechanized harvesting system developed is composed of a 
prototype machine driven by a 10,3kw hand tractor, by the labor of three people, a driver and 
two employees. The reaped fruits are collected by the machine that, separate branches, leaves 
and directs them up to plastic boxes that are stored in the prototype by the workers. Were 
evaluated the harvest time per plant, per line of cultivation, total weight of the fruits and cost 
of the operation, these were compared with the manual harvest and mechanized harvest, 
which was performed with an olive harvester adapted to harvest acerola. The results showed 
that the suggested prototype is economically feasible for the acerola harvest between 2 and 32 

hectares. 

 

Keywords: Harvester. Mechanization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A fruticultura no Brasil é uma atividade de destaque, sendo este o terceiro maior 

produtor de fruas mundial, sendo ultrapassado somente pela China e Índia (Oliveira et al., 

1999). Essa atividade se encontra em plena expansão e o mercado da acerola (Malpighia 

emarginata D.C.) vem aumentando, devido as suas qualidades nutraceuticas ligadas ao 

elevado teor de vitamina C. Estima se que a área cultivada no Brasil é de 10.000 ha, com 

destaque para a Bahia, Ceará, Paraíba e Pernambuco, que juntos detém a 60% da produção 

nacional (OLIVEIRA e SOARES, 1999). 

Conforme Batista et al. (2000), o conteúdo de vitamina C varia em torno de 

800mg/100g em frutos maduros, 1600mg/100g em frutos meio-maduros e 2700mg/100g em 

frutos verdes, demonstrando sua elevada capacidade de aproveitamento tanto in natura como 

em industrializado, sob a forma de suco, geleia, sorvete, comprimidos, dentre outras. O fruto 

de acerola também pode ser empregado no enriquecimento de sucos de frutas com baixos 

teores de vitamina C (VERHEIJ e CORONEL, 1992). 

Logo observa-se o crescimento das áreas cultivadas gerando a necessidade de 

utilização de novas tecnologias em seu processo de produção, entre esses a colheita é um fator 

limitante para o tamanho das produções, pois despende de mão de obra no campo para sua 

colheita que atualmente é realizada de forma manual. A mecanização desta etapa encontra-se 

em fase inicial e já é praticada no estado do Ceará no município de Ubajara, local onde se 

realizaram as primeiras tentativas de mecanização da acerola e atualmente já desenvolveu 

uma técnica para realizar a colheita mecanizada, estratégia esta que depende da produção de 

mudas com arquitetura diferenciada e adaptação de colhedoras de outras culturas como café e 

oliveira, tornando a mecanização de pequenas áreas inviável pelo custo das máquinas e 

necessidade de renovação do pomar. 

Como opção para suprir as dificuldades apresentadas, um sistema semimecanizado de 

colheita foi desenvolvido para a cultura da acerola, sendo este uma alternativa a pequenos e 

médio agricultores que buscam o aumento da área produzida ou maior rentabilidade. 

O objetivo desse estudo foi avaliar economicamente um protótipo previamente 

desenvolvido na propriedade onde os testes foram realizados, para obter seu rendimento na 

colheita e viabilidade de sua utilização em relação a área comparada a outros sistemas de 

colheita. O implemento é uma alternativa para o sistema de colheita manual e busca suprir a 

escassez de mão de obra e seu elevado custo. Este é baseado no sistema semimecanizado, que 

consiste no trabalho manual em conjunto com uma máquina, reduzindo a necessidade de 
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trabalhadores no campo e aumentando a capacidade de trabalho tornando viável e rentável a 

expansão das áreas de produtores de pequeno porte. Logo foram realizados testes e 

comparações de custo em campo entre as modalidades de colheita manual, semimecanizada e 

mecanizada.  

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o protótipo de uma colhedora de acerola (Malpighia emarginata D.C.), para obter o 

rendimento na colheita, a viabilidade de sua utilização em relação a área e comparar com o 

desempenho da colheita manual e mecanizada.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 Avaliar duração da operação de colheita; 

 Avaliar quantidade de frutos colhidos por planta e área; 

 Avaliar custo da operação; 

 Avaliar capacidade operacional; 

 Comparar dados com o sistema de colheita manual e mecanizado. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Cultura da Acerola 

 

A acerola (Malpighia emarginata D.C.) é uma fruta tropical de alto valor nutritivo, 

conhecida também como cereja-das-antilhas, é um arbusto considerado uma importante fonte 

natural de vitamina C. Originaria das Antilhas se dispersou pelo mundo, principalmente em 

ecossistemas tropicais e subtropicais do continente Americano (OLIVEIRA, 1999). 

Introduzida no Brasil na década de 50, devido sua a adaptação ao solo e clima foi 

propagada por sementes e desde então demonstrou grande variabilidade genética entre as 

plantas brasileiras (ROSSO e MERCADANTE, 2005), desta forma foi possível a 

identificação de genótipos agronomicamente superiores que resultaram em variedades 

comerciais para fins específicos como produção de poupa ou para extração de vitamina C. 

Segundo Neto (1999), a importância da vitamina C da acerola e seus efeitos benéficos 

na saúde humana, a aceroleira é hoje, em termos relativos, e com tendência ao crescimento, 

uma das principais culturas perenes do Nordeste, praticada principalmente na fruticultura 

pelos pequenos irrigantes, aqueles cuja área total não excede 6.0 hectares irrigados. Cultivada 

atualmente em todos os estados, existem áreas superiores, a 100 hectares por produtor, à 

exemplo dos estados da Bahia e Rio Grande do Norte, que tem na acerola um dos principais 

componentes das linhas de processamento industrial, na forma de sulco, polpa e suplemento 

alimentar na forma de pó, essa fruta representa 25% de toda a produção industrial, superando 

o processamento de goiaba, caju, e melão entre outras frutas também processadas.  

Segundo Netto (1996), os países do Hemisfério Norte estão consumindo cada vez mais 

alimentos naturais, principalmente as frutas de regiões tropicais, e que apenas 10% das frutas 

consumidas naquela região, são produzidas do Hemisfério Sul, evidencia-se a possibilidade 

de crescimento que tem o cultivo da aceroleira nas áreas irrigadas do Nordeste brasileiro. 

Outro fator que poderá impulsionar o crescimento das áreas de produção e alavancar a venda 

para o mercado externo é a baixa quantidade de defensivos utilizados, quando comparado a 

outras fruteiras (NETO, 1999). 
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3.1.1 Condições climáticas 

 

A acerola pode ser produzida em climas tropicais e subtropicais sendo melhor 

adaptada a temperatura média de 26° C (NETO, 1994). Seu crescimento e produção ideal está 

relacionado a precipitações entre 1200 e 1600mm por ano e em locais com media de chuvas 

menores as produções de acerola devem ser assistidas por irrigação para garantir sua 

produtividade. A planta se desenvolve bem em solos com ph entre 4,5 ate 6,5, profundos com 

boa drenagem e é sensível a solos encharcados (BARBOZA, 1996). 

 

3.1.2 Características do fruto 

 

Conforme Gonzaga Neto e Soares (1994) o fruto da aceroleira possui formas e 

tamanhos bastante variados esses são drupas, pequenos pesando entre 3 a 16 gramas, de 

acordo com o potencial da planta e condições do cultivo. Quando madura pode ter coloração 

vermelha, roxa e amarela sendo esta característica importante para seu processamento, que 

prefere frutos de coloração vermelha quando processados para a indústria de sucos e polpas, e 

para a extração de vitamina C, verdes a amareladas. Seus frutos crescem isolados ou em 

cachos de dois ou mais, sempre na axila das folhas. Em geral frutos isolados são maiores que 

os que formam cachos (NETO, 1994). 

 

3.1.3 Aspectos da maturação 

 

A aceroleira apresenta uma maturação e metabolismo veloz, sendo assim seu consumo 

in natura deve ocorrer o mais rápido possível e para ser comercializada necessita ser 

refrigerada para transporte e exposição no comercio, assim diminuindo parcialmente a 

velocidade de respiração e metabolismo (NETTO, 1996), garantindo assim maior tempo de 

prateleira.  Quando exploradas para a extração de vitamina C seu estádio de maturação é de 

essencial importância, segundo Pontes et al. (2014), o teor de ácido ascórbico da acerola 

diminui com o amadurecimento do fruto.  

Esses aspectos são importantes aos produtores de acerola, pois as atividades de 

colheita e comercialização devem ser programadas com base nos aspectos de maturação do 

fruto (NETO, 1994). 
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3.1.4 Produção e produtividade 

 

Segundo Behling (2007) uma aceroleira pode produzir de 20 a 100kg/planta/ano. 

Porem há uma diferença significante entre as áreas cultivadas que ocorrem principalmente 

pela variedade das plantas ou clone usado, além das condições de cultivo. O potencial 

genético das plantas para ser expresso de forma ideal necessita das condições edafoclimáticas 

corretas assim influenciando a produção e produtividades das plantas de acerola.  

Almeida e Araújo (1992), observaram que quando recebendo tratos culturais corretos e 

irrigação, a aceroleira pode produzir quatro a seis floradas por ano. Entretanto com 

desenvolvimento de novas cultivares e em condições ideais o ciclo da acerola dura 25 dias 

chegando a 8 ciclos por ano (Martins, 1999). 

Logo a finalidade da produção (polpa ou extração de vitamina C), local e técnicas 

aplicadas ao cultivo são essenciais na escolha do cultivar e na predeterminação de produção e 

produtividade. 

 

3.1.5 Colheita 

 

 A colheita da acerola é uma etapa crucial em sua produção pois a planta da acerola 

possui florescimento desuniforme fazendo que em um mesmo ramo se encontre flor, fruto 

verde e maduro (Figura 2). Assim criando grande dificuldade para se determinar o momento e 

o método de colheita ideal. Dentre os modais de colheita, o mais utilizado na cultura da 

acerola é o manual (Alves, 1995). 

Figura 1.  Ramo de aceroleira evidenciando flor, frutos verdes e maduros. 

 

Fonte: EMBRAPA -SPI (1994). 
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 Segundo Gonzaga Neto e Soares (1994), no auge da safra uma pessoa pode colher de 

40 a 50 kg de frutos por dia em um pomar de produção. O fruto demora apenas 5 dias para 

alcançar a condição de extremamente maduro, logo é necessário um grande número de 

trabalhadores para que a colheita seja realizada. Tornando essa etapa a de maior custo no 

cultivo. Mesmo quando o cultivo é para a extração de vitamina C, onde os frutos coletados 

são verdes a problemática da maturação desuniforme e alta velocidade de amadurecimento 

também são desafios, não existe interesse em frutos avermelhados já que estes atrapalham no 

processo de industrialização. 

 

3.2 Mecanização agrícola 

  

 A crescente demanda de produtos agropecuários esta relacionada ao aumento 

populacional e vem sendo solucionada a partir do uso de novas tecnologia que é diretamente 

ligada a redução de custos, expansão da produção e aumento da produtividade. Segundo 

Thompson (2000) no estudo de caso da produção e processamento de arroz e tomate o com a 

mecanização a mão de obra agrícola foi reduzida de 92 a 97% junto com seus custos que 

diminuíram da metade a um terço do custo total para a baixo de 20%.  

 Como estratégia de manter a produção viável e competitiva a mecanização promove 

três formas de viabilidade, a redução do custo por unidade de produção, habilidade de 

expandir o volume total produzido e uma alteração estável da mão de obra pelo trabalho mais 

estável e eficiente de maquinas, implementos ou ferramentas (Thompson, 2000). 

 Contudo, no caso da acerola (Malpighia emarginata D.C.) a mecanização do cultivo 

encontra-se defasada em relação a outras culturas, pois a etapa que dispende maior custo, é a 

colheita, e ainda é feita na sua maioria de forma manual, seja por falta de implementos 

desenvolvidos especificamente para este serviço ou pelo custo da adaptação de tecnologias 

existente para a realidade desta cultura (Pontes, 2015).  

 

3.2.1 Sistemas de colheita 

  

A etapa da colheita é essencial e em muitos casos é o momento de maior custo na 

produção agrícola logo a escolha do sistema a ser adotado é essencial, porém   existem 

limitações quanto a implementação das tecnologias, tanto legal, ambiental, topográfica, 

econômico e social (Braunbeck e Oliveiera, 2006). 
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Segundo Braunbeck et al. (2006) dentre os diversos processos empregados no cultivo 

a colheita é uma etapa que apresenta um baixo uso de energia em relação a outras operações 

como preparo de solo ou plantio direto, que demandam grande quantidade de energia e uma 

complexidade operacional variada, já o processo de colheita exige menor quantidade de 

energia, porém é uma etapa que apresenta alto nível de complexidade. 

  

3.2.2 Colheita Manual 

 

 Realizada por mão de obra pouco especializada (Figura 2), é muito utilizada quando se 

necessita de discernimento (seleção por tamanho ou cor), manuseio delicado, ou acesso 

dificultado por topografia irregular, esse trabalho pode ou não ser realizado em conjunto de 

ferramentas manuais como derriçadores manuais ou ferramentas de corte que auxiliam no 

processo de colheita (Braunbeck e Oliveiera, 2006). 

Figura 2. Colheita manual da maça. 

 

Fonte: Lauro Alves (2018). 

  Segundo Braunbeck e Oliveira (2006) há vários casos em que o processo de colheita 

que sofreu grande desenvolvimento ao longo dos anos, desta forma esses processos 

dificilmente poderão ser substituídos competitivamente por operações manuais. Porém ainda 

existe uma grande quantidade de cultivos que se utilizam o trabalho manual, devido à falta de 

implemento adequado.  

 

3.2.3 Colheita Semimecanizada 

 

O processo de colheita semimecanizada consiste na prática de intercalação de mão-de-

obra e de máquinas (Figura 3), que possibilitam a execução de forma prática, com maior 

escala de produção e em menor espaço de tempo, sendo uma alternativa para muitas culturas 

que dependem de discernimento durante a coleta dos frutos, tornando em muitos casos a  
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colheita mecanizada inviável, pois não há seleção dos frutos gerando alto desperdício dos 

frutos verdes que ainda estão em processo de amadurecimento. 

Figura 3- Colheita semimecanizada de acerola, com utilização de derriçador eletromecânico. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 Diversas culturas como frutas e hortaliças, se encontram em período inicial de 

mecanização ou com atraso em suas tecnológias, permitindo assim a implantação de 

processos semimecanizados ou de auxilio mecânico buscando melhor produtividade, 

produção e rentabilidade (Thompson, 2000). 

 

3.2.4 Colheita Mecanizada 

 

Relacionada diretamente com máquinas e implementos de alta tecnologia (Figura 4), o 

processo de colheita mecanizada permite o aumento da produção e produtividade de diversas 

culturas, e as torna viáveis, pois a crescente demanda por alimentos e insumos naturais exige 

a adoção de novas tecnologias em busca de suprir o mercado em expansão. 

 Figura 4 - Colhedora para oliveira, adaptada à acerola. 

 

Fonte: Autor (2018). 

Segundo BAIO et al. (2004) a seleção de uma máquina ou implemento agrícola, pode 

tornar-se uma tarefa árdua, pois a escolha do equipamento adequado para uma propriedade 

agrícola é uma das etapas mais importantes do processo produtivo, e existem diversas 

variáveis que devem ser consideradas, logo alto investimento na aquisição de um 



22 

 

equipamento de colheita somente é justificado se gerar efeito significativo sobre a 

lucratividade da atividade.  

Para BAIO (2004, p. 355, apud SOFFNER et al., 1993), a maximização da 

lucratividade do negócio agrícola é o que determina o gerenciamento ótimo da maquinaria 

agrícola e não o contrário, pois a simples minimização dos custos das máquinas não é 

condição suficiente para a maximização do lucro do sistema. 

Contudo de acordo com os autores, a colheita mecanizada é determinante para o 

sucesso das produções em larga escala e tende a ser adotada para a maioria das grandes 

produções. Analisando o caso da acerola verifica-se que para a expansão das áreas cultivadas 

é necessário a utilização de máquinas capazes de substituir o trabalho manual na colheita 

suprindo a alta demanda de funcionários para realizar a operação em tempo hábil. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Material 

 

 Os ensaios foram realizados na Fazenda Amway Nutrilite do Brasil, em uma área de 

30 ha, irrigada por pivô central (Figura 5 - A), localizada nas coordenadas S 03º52’00.5’’ O 

41º06’19.4’’, na Serra da Ibiapaba no Estado do Ceará.  

Figura 5 - Fazenda Amway Nutrilite do Brasil, área irrigada por pivô. 

 

Fonte: Google – Digitalglobe (2018). 

 

Durante os dias 23 de maio a 6 de junho de 2017, período este que os frutos 

encontravam-se no ponto ideal de colheita, foram realizadas as avaliações. Nestas, utilizou-se 

o protótipo de colhedora de acerola (Figura 6), este foi desenvolvido pela própria fazenda e é 

acoplado a um microtrator de 10,3 kw (14cv) de potência bruta no motor.  

 

 

 

A 
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Figura 6 - Protótipo colhedora semimecanizada 

 

Fonte: Autor (2017) 

 

Montado à um microtrator (Figura 7) o chassi metálico é a estrutura onde é fixado o 

sistema de direção, assento do motorista, esteiras transportadoras, soprador, sistema de 

arrefecimento do óleo hidráulico, telas colhedoras, motores e comandos hidráulicos. 

 

Figura 7 - Esquema do protótipo, microtrator com chassi. 

 
Fonte: Autor (2017) 

 

O protótipo dispõe de duas bombas hidráulicas que alimentam a direção e outros 

sistemas hidráulicos, compostos por duas esteiras transportadoras (Figura 8) alimentadas por 

dois motores, em ambas as laterais existem motores que controlam telas coletoras utilizadas 

para aparar os frutos derriçados, essas são abertas pelo operador após posicionar o protótipo 

ao lado da planta que será feita coleta dos frutos e na parte posterior encontra-se um motor 

que aciona o soprador que é utilizado para separar folhas e impurezas dos frutos colhidos.  

 

Figura 8 - Esquema do protótipo, completo. 
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Fonte: Autor (2017) 

Todo o sistema é controlado pelo operador através de dois comandos hidráulicos de 4 

vias (Figura 9) que estão dispostos atrás do assento. 

Figura 9 - Comandos hidráulicos do protótipo. 

 

Fonte: Autor (2017) 

 Por se tratar de um sistema de colheita semimecanizado para seu correto 

funcionamento são necessários 3 trabalhadores sendo um, o operador da máquina e dois 

trabalhadores que caminham ao lado do protótipo e realizam a derriça de forma manual, 

manuseiam as telas colhedoras e empilham as caixas com os frutos sobre a mesma.  

A finalidade da produção de acerola avaliada é extração de vitamina C, logo os frutos 

são colhidos verdes, momento este que possuem maior quantidade da vitamina.  
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4.2 Método 

 

Segundo Pontes et al. (2015), a aceroleira apresenta, ao mesmo tempo, frutos em 

diferentes estágios de formação, dificultando a definição do ponto de colheita. Considerando a 

utilização para indústria de vitamina C, quando uma pequena quantidade (3%) de frutos já se 

encontra em estádio P7 (Figura 10) e a grande maioria dos frutos apresentam-se verdes, nos 

estádios de maturação P1 a P6, deve se iniciar a coleta dos frutos, com intuito de retirar frutos 

no estádio P5, momento esse que apresentam melhores relações entre ácido ascórbico/SST 

ideais para indústria de suplemento alimentar. 

 

Figura 10 - Classificação dos frutos de acerola em função do tamanho e peso. 

 

Fonte: Pontes et al., (2014). 

 

No dia 23 de maio em um talhão de 15 hectares, circular, irrigado por pivô central, 

com espaçamento entre plantas de 2,8 metros foram sorteadas 2 linhas com poda e 2 linhas 

sem poda ambas da variedade BRS235, totalizando 1 ha. A propriedade onde foi realizado os 

ensaios adota quatro colheitas por ciclo buscando obter a maior quantidade possível de frutos 

verdes, superando a dificuldade causada pela maturação desuniforme característica da acerola. 

O processo de colheita se dá com a utilização de dois derriçadores de nylon com 

hastes de alumínio (Figura 11, Item - A) desenvolvidos em conjunto do protótipo em questão, 

que manuseados por dois trabalhadores derrubam os frutos sobre as telas laterais do protótipo 

que em seguida as recolhe até esteiras transportadoras (Figura 11, Item - B), essas lançam os 

frutos em caixas plásticas e durante esta etapa ocorre a separação das impurezas, folhas e 

pequenos galhos, através de um fluxo de ar gerado por um soprador. Após o enchimento da 

caixa esta é colocada sobre o implemento (Figura 11, Item - C), que é capaz de transportar até 

20 caixas.  
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Figura 11 - Esteira transportadora do protótipo. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

Durante um ciclo da acerola foram registrados o tempo gasto na colheita, com o uso de 

um cronômetro, quantidade colhida e custo com mão de obra, esse disponibilizado pela 

empresa, de cada linha totalizando 4 repetições até o final ciclo, que tabulados e analisados 

demonstram qual o custo por hectare e por quilo. Os valores utilizados para gerar os cálculos 

foram fornecidos pela empresa onde se realizou o experimento e são baseados nos custos da 

propriedade com funcionários regularmente registrados, manutenção e custos com 

combustível e lubrificante. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após análise dos dados da colheita semimecanizada, foram criados tabelas e gráficos, 

que geraram os rendimentos e foram comparados aos rendimentos da colheita manual e 

mecanizada. 

 

5.1 Rendimentos da colheita semimecanizada com protótipo 

 

Na análise técnica dos dados coletados foram comparadas a produtividade por hora 

efetiva e custos considerando o tempo do ciclo operacional da máquina. Baseado nos dados 

coletados no campo foram calculados (Tabela 1) os rendimentos de produção por planta 

A 

B 

C 
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(Kg.pl-¹), produção por hectare (t. ha-¹), eficiência da colheita (t.h-¹), custo da colheita por área 

(R$.ha-¹) e por quilo (R$.kg-¹). Esses foram comparados a dados de outros modais de colheita 

(Tabela 2), informações essas adquiridas em momento prévio ao presente experimento, porém 

utilizada na empresa em questão para gerenciar e planejar suas ações. 

Tabela 1 – Rendimentos de produção efetiva da colheita com protótipo. 

Modal 
Produt. 
(Kg.pl-¹) 

Produção 
(Ton.ha-¹) 

Eficiência 
(Ton.h-¹) 

Custo (R$.ha-¹) 
Custo 

(R$.kg-¹) 
Semimecanizada 

c/ poda 
5.745 3.2802 0.1189  R$      1,077.94  R$   0.35 

Semimecanizada 
s/ poda 

5.918 3.3792 0.1191  R$         809.38  R$   0.30 

Média 5.831 3.3297 0.1190  R$         943.66  R$   0.32 

Fonte: Autor (2018). 

Tabela 2 – Rendimento dos sistemas de colheita manual e mecanizada. 

Modal Produt. 
(Kg.pl-¹) 

Produção 
(Ton.ha-¹) 

Eficiência 
(Ton.h-¹) 

Custo (R$.ha-¹) Custo 
(R$.kg-¹) 

Colheita Manual - 3.2342 0.0150  R$      1,924.37  R$   0.59 

Colhedora de 
oliveira adaptada 

- 3.7829 3.4069  R$         350.00  R$   0.11 

Fonte: Autor (2018). 

Analisando os dados e observa-se que 1 trabalhador colhendo manualmente possui 

eficiência de 0,015 Ton.h-¹ e que o protótipo que utiliza 3 trabalhadores possui eficiência de 

0.119 Ton.h-¹ (Tabela 3) sendo esta 7,9 vezes maior ou equivalente ao trabalho manual de 7,9 

pessoas. 

Tabela 3 – Eficiência colheita manual e semimecanizada. 

Número de 
Trabalhadores 

Colheita Manual 
Eficiência (Ton.h-¹)  

Colheita 
Semimecanizada 

Eficiência (Ton.h-¹)       
(3 Trabalhadores) 

Colheita 
Mecanizada 

Eficiência (Ton.h-¹)  

1 0.015 - 3.407 
2 0.030 - - 
3 0.045 0.119 - 
4 0.060 - - 
5 0.075 - - 
6 0.090 0.238 - 
7 0.105 - - 
8 0.120 - - 
9 0.135 0.357 - 

85.89   3.407 - 
227.13 3.407 - - 

Fonte: Autor (2018). 
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Contudo ao comparar a eficiência da colheita semimecanizada com a mecanizada a 

última se destaca, porém existem outros fatores que devem ser considerados, são eles o custo 

da máquina e sua adaptação, além da necessidade de pomar especifico para este fim com 

plantas de arquitetura modificada e espaçamentos específicos. 

 

5.2 Comparação colheita manual, semimecanizada e mecanizada 

 

Como forma de comparar os diferentes sistemas de colheita utilizou-se dos dados para 

realizar um gráfico, considerando 5 ciclos por ano e 4 operações de colheita por ciclo que 

demostra o custo/ano/hectare (gráfico 1), observa-se os pontos onde as linhas geradas por 

cada modal se cruzam, sendo esta intercessão o local onde os sistemas se equiparam. 

 

Gráfico 1 – Comparação entre sistemas de colheita 

 
Fonte: Autor (2018) 

   

Os resultados obtidos demonstram que a utilização do protótipo é viável para áreas 

maior ou igual a 2 ha, local este que, no gráfico 1, observa-se o custo da colheita manual mais 

elevado que a opção semimecanizada, porém o modal manual ainda é mais barato comparado 

ao mecanizado. No caso do sistema mecanizado, obtém-se que este é adequado para áreas a 
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partir de 32 ha. Entretanto ao optar da utilização de colhedora faz-se necessário a aquisição da 

máquina (aproximadamente R$1.680.000,00) para assim realizar a adaptação no sistema de 

vibração e a renovação do pomar, pois a arquitetura da planta deve ser modificada, garantindo 

assim que não ocorram problemas durante a operação.  
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6 CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que a utilização do modal de colheita manual quando comparado ao 

semimecanizado e mecanizado, é viável até 2 ha e 17 ha, respectivamente. Já analisando o 

protótipo objetivo deste estudo, verifica-se que este é viável economicamente de 2 ha a 32 ha 

em relação aos outros sistemas de colheita, abrangendo assim uma imensa gama de 

produtores. 
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