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ANÁLISE DE DERRIÇA DE FRUTOS DO CAFEEIRO SUBMETIDOS À VIBRAÇÃO EM LABORATÓRIO
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Seja pela arquitetura da planta e/ou desuniformidade de maturação e teor de umidade elevado, a colheita dos
frutos do cafeeiro é considerada uma das mais difíceis de ser executada. As máquinas para a colheita dos
frutos do cafeeiro desenvolvidas utilizam a vibração e/ou impacto como princípio de funcionamento. Para o
desenvolvimento dessas máquinas é necessário, primeiramente, conhecer as propriedades mecânicas da madeira,
a geometria do cafeeiro e a influência de parâmetros de vibração com detalhes, para que a partir daí, modelos
matemáticos possam ser desenvolvidos para analisar a dinâmica da planta e auxiliar no projeto. Assim, este
trabalho teve como objetivo estudar os efeitos da freqüência (13,3; 15,0; 18,3 e 20,0 Hz) e amplitude (11, 22
e 33 mm) de vibração e do comprimento do galho do cafeeiro (100 e 400 mm) sobre a derriça dos frutos de
café Catuaí Vermelho, nos estádios de maturação verde, cereja e passas. O trabalho foi desenvolvido no DEA-
UFV e os frutos de café utilizados nos testes foram obtidos em Fazendas localizadas na Região do município de
Viçosa, MG. Uma máquina vibradora foi desenvolvida para a realização dos ensaios de derriça, sendo seu
acionamento feito por um motor elétrico de 0,735 kW de potência, um inversor de freqüência, que foi acoplado
ao sistema visando à variação da velocidade angular do motor elétrico e um sistema biela-manivela, com raio
da manivela variável. Os galhos foram coletados aleatoriamente durante todo o dia e os ensaios realizados
com no máximo duas horas após a coleta. Foram realizados dois ensaios, um visando analisar o tempo de
derriça e outro visando analisar a eficiência de derriça. Para determinar o tempo que os frutos levavam para
serem derriçados, os galhos foram cortados e preparados de forma que apenas um fruto fosse colocado na
máquina em cada teste. Após esse ensaio foram ensaiados os galhos com dois tamanhos num intervalo de 10
segundos. Nos testes, foram determinados o diâmetro médio do galho, o comprimento e diâmetro do pedúnculo,
o número de frutos verdes, cerejas e passas derriçados, a massa dos frutos e seus respectivos volumes.
Montou-se um experimento no esquema de parcelas subdivididas, em que as parcelas constituíam as amplitudes,
enquanto as subparcelas constituíram as freqüências de vibração, o tamanho dos galhos, o estádio de maturação
dos frutos e a posição que esses se encontravam no ramo plagiotrópico, segundo o delineamento inteiramente
casualizado, com quatro repetições. Os dados de eficiência e tempo de derriça foram submetidos à análise de
variância e de metodologia de superfície de resposta, sendo os modelos escolhidos com base na significância
dos coeficientes de regressão, utilizando-se o teste t a 0,05 de probabilidade e o coeficiente de determinação.
A análise estatística dos dados foi realizada utilizando-se o programa computacional SAEG, versão 8. As
amplitudes de vibração de 22 e 33 mm e as freqüências de vibração de 18 a 20 Hz proporcionaram maior
eficiência de derriça e menores tempos de derriça dos frutos de café. A derriça de frutos no estádio de
maturação cereja e passas foi mais fácil de ser realizada. Os frutos no estádio de maturação passas/secos
demandaram menos tempo para serem derriçados que os verdes e cerejas. A posição dos frutos no ramo
plagiotrópico não influenciou o tempo de derriça. Galhos mais longos dificultaram o processo de derriça.
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