
   

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias

ISSN: 1010-2760

paneque@isch.edu.cu

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso

Rodríguez Pérez

Cuba

Gomes Moreira, Raphael Magalhães; Martins Teixeira, Mauri; Herrera Prat, Mario

Separação de frutos de café verde/cereja baseado no principio da elasticidade

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 17, núm. 1, 2008, pp. 12-17

Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez Pérez

La Habana, Cuba

Disponível em: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93217103

   Como citar este artigo

   Número completo

   Mais artigos

   Home da revista no Redalyc

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe , Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93217103
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=93217103
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=932&numero=8022
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=93217103
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=932
http://www.redalyc.org


12

Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, Vol. 17, No. 1, 2008

Separação de frutos de café verde/cereja
baseado no principio da elasticidade

Separación de los frutos de café verde y cereza
basado en el principio de la elasticidad

Separation of cherry and green coffee fruits
based on elasticity principle

Raphael Magalhães Gomes Moreira1, Mauri Martins Teixeira2, e Mario Herrera Prat3

RESUMO. O presente estudo foi realizado no Laboratório de Mecanização Agrícola do Departamento de Engenharia Agrícola da Universidade
Federal de Viçosa, com objetivo de separar os frutos de café verde dos cereja visando propiciar uma melhor qualidade da bebida. Neste experimento
avaliou-se o comportamento dos frutos de café, quando da sua queda livre sobre superfície de madeira inclinada, considerando às diferentes
distâncias de rebote alcançadas, de acordo com a variação dos fatores: altura de queda, inclinação da superfície de impacto e os estádios de
maturação dos frutos de café arábica, variedade Catuai Vermelho. O experimento foi dividido em três etapas. A primeira parte do estudo foi
observar o efeito do ângulo da superfície de impacto na separação dos frutos de café. Assim foi fixada a altura de queda de 80 cm e avaliados os
ângulos da superfície de impacto de 10º, 15º , 20º, 25º, 30º, 35º e 40º, respectivamente, utilizando, para cada uma das seis repetições, uma amostra
contendo dez frutos de café . Após determinar quais as inclinações que propiciaram as maiores distancias de rebote, considerando os frutos verdes
e cerejas partiu-se para determinar a altura de queda que proporcionasse um aumento na diferença de rebote dos frutos após o impacto na tábua.
Esta segunda etapa consistiu em um ensaio do comportamento dos frutos, considerando as alturas de queda de 40 cm, 80 cm e 120 cm, utilizando-
se seis amostras, contendo quinze frutos cada. A partir destes ensaios pode-se concluir que a altura de queda livre de 80 cm e a inclinação da
superfície de impacto de 30º, proporcionaram a maior eficiência de separação dos frutos verdes dos cerejas para o café estudado.

Palavras chave: beneficiamento de café, separação de café, cafeicultura.

RESUMEN. El presente estudio fue realizado en el Laboratorio de Mecanización Agrícola del Departamento de Ingeniería Agrícola de la
Universidad Federal de Viçosa, con el objetivo de separar los frutos de café verde de los de cereza, buscando propiciar una mejor calidad de la
bebida. En este experimento se evaluó el comportamiento de los frutos de café, en la caída libre sobre superficie de madera inclinada, considerando
las diferentes distancias de rebote alcanzadas, de acuerdo con la variación de los factores: altura de caída, inclinación de la superficie de impacto
en los estadios de maduración de los frutos de café arábica, variedad Catuai Rojo. El experimento fue dividido en tres etapas. La primera parte
del estudio fue observar el efecto del ángulo de la superficie de impacto de separación de los frutos de café. La altura de caída fue fijada a 80 cm
y evaluados los ángulos de la superficie de impacto de 10º , 15º , 20º , 25º , 30º, 35º y 40º, respectivamente, utilizando, para cada una de las seis
repeticiones, una muestra que contiene diez frutos de café . Para determinar con cuáles inclinaciones se obtuvieron las mayores distancias de
rebote, se partió de los frutos verdes de cerezas para saber la altura de caída que proporciona un aumento en la diferencia de rebote de los frutos,
después del impacto en la tabla. Esta segunda etapa consistió en un ensayo del comportamiento de los frutos, considerando las alturas de caída de
40 cm, 80 cm y 120 cm, se utilizaron seis muestras, conteniendo quince frutos de cada uno. A partir de estos ensayos se pudo concluir que la altura
de caída libre de 80 cm y la inclinación de la superficie de impacto de 30º  proporcionan una mayor eficiencia de separación de los frutos verdes
de los cerezos para el café estudiado.

Palabras clave: beneficio de café, separación de café.
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ABSTRACT. The present study was accomplished at the Laboratory of Agricultural Mechanization of the Department of Agricultural Engineer-
ing of the Federal University of Viçosa, with the objective of separating green coffee and cherry fruits seeking to propitiate a better quality of
the drink. In this experiment the behaviour of the fruits of coffee was evaluated, thought it free fall on a wooden sloped surface, considering the
different distances reached after the fruit bound, in agreement with the variation of the factors: fall height, inclination of the impact surface and
the stadiums of maturation of the Arabic coffee fruits, variety red Catuai. The experiment was divided in three stages. The first stage of the study
was to observe the effect of the angle of the impact surface in the separation of the fruits of coffee. A height fall of 80 cm and surface impact
angles 10º , 15º, 20º, 25º, 30º, 35º and 40º, were used for each one of the six repetitions, one sample contain ten fruits of coffee. To determine
the inclinations that acchived the largest bounding distances were utilized green cherry fruits to determine the free fall height to provides an
increase in the bound once being impacted the wooden board by the fruits. This second stage consisted of a rehearsal of the behaviour of the fruits,
considering fall heights 40 cm, 80 cm and 120 cm, being used six samples, containing fifteen fruits each. As principal results can be concluded
that the free fall height 80 cm and impact surface inclination 30º, provided the largest efficiency of separation of the green fruits of the cherries
for the studied coffee.

Keywords: benefit of coffee, separation of coffee.

INTRODUÇÃO

A cafeicultura é um dos principais pilares do agronegócio
brasileiro, correspondendo de 20 % a 36 % da produção mun-
dial, a exportação de café brasileiro, em 1980, foi de 912 mil
toneladas e em 2 000, de 1,174 milhão de toneladas, Sugai et
al. (2004), sendo que os recursos gerados pelo setor é um
dos responsáveis pela manutenção do homem no campo dan-
do a ele dignidade e sustentabilidade. Mas nos últimos anos,
mesmo com o aumento do consumo da bebida mundialmente,
esta atividade vem sofrendo com a queda do consumo da
bebida brasileira no mundo, o que é resultado direto da má
qualidade da bebida produzida no Brasil. A heterogeneidade
dos frutos de café é um dos maiores contribuintes para o
decaimento da qualidade da bebida. A classificação do café
no Brasil (Cob- Classificação Oficial Brasileira - Dec. LEI nº
27.173 de 14/9/49) é determinada através do tipo baseado nos
defeitos das características de qualidade e pela qualidade de
bebida por Chagas e Costa (1996). Na maior parte dos casos
a bebida de melhor qualidade é produzida a partir de grãos
cerejas, devidamente colhidos e beneficiados, Lavagem,
despolpa e secagem, sendo, que por falta de manejo correto e
cuidados quanto a exposição às intempéries, os frutos cerejas
podem resultar também em bebidas de baixa qualidade.

O café brasileiro pode receber descrições negativas
decorrentes da colheita de espécimes em diversos estádios
de maturação, no sistema de processamento via seca, Borges
(2002), isso acontece em determinadas regiões do país causa-
da pela floração desuniforme, obrigando os produtores a rea-
lizar a colheita e o manejo dos frutos em diferentes estádios
de maturação. De acordo com Coelho (1997) a inclusão de
grãos verdes, ardidos e pretos, alteram significativamente as
características químicas do café «estritamente mole», cru e
torrado, ocasionando perda na qualidade da bebida.

Como foi descrito por Shellenberger et al. (1969), frutos
de cafés em diferentes estádios de maturação podem ser se-
parados após rebote em superfície impactante, por
apresentarem disparidade em sua características fisiológicas.
Com base nestas diferenças, iniciamos nossos estudos no
comportamento dos grãos de café Catuai vermelho cereja e
verde após impacto. Em simples testes preliminares no
Laboratório de Mecanização Agrícola do Departamento de
Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, ao
deixar cair frutos verdes e cerejas em um piso firme, ficou
claro que este comportamento individualizado poderia ser
utilizado para separar frutos maduros, cerejas, de frutos ver-
des. Com o objetivo de se avaliar a separação dos frutos de

café por rebote ou impacto, foi construído um pequeno
protótipo, constituído de uma rampa de madeira e cantoneiras
metálicas, para realizar o experimento. Durante os ensaios
ficou comprovado que após o rebote na superfície impactante
inclinada, os grãos verdes alcançaram distancias horizontais
superiores às alcançadas pelos frutos cerejas, resultando em
uma separação de grande eficiência entre os frutos. Neste
estudo foi possível determinar a altura de queda e a inclinação
da superfície impactante, que representariam uma eficiente
separação entre frutos verdes e cerejas.

MATERIAIS E MÉTODOS

Para realização do experimento no Laboratório de
Mecanização Agrícola do Departamento de Engenharia Agrí-
cola da Universidade Federal de Viçosa, no período da safra
de café entre os meses de maio a junho de 2006, foi construído
um protótipo (Foto 1) contendo uma rampa de madeira, flexível
quanto à inclinação com a horizontal, e um suporte de
canaletas metálicas, para oferecer sustentação e firmeza à
superfície de impacto. Para fazer a coleta das distancias
alcançadas por cada fruto após rebote na superfície
impactante, foi feita, com ajuda de uma trena, uma demarcação
no piso do laboratório, partindo do ponto fixo de impacto
(Foto 2) e para conferir exatidão nos ângulos estudados, foi
utilizado um Transferidor de Ângulo da alta precisão (Foto1).
Com objetivo de levar o estudo o mais próximo das condições
reais de campo, foram realizadas coletas de frutos de café nos
mesmos dias que foram realizados os teste, os frutos foram
selecionados sem qualquer distinção de formato ou tamanho,
só excluindo os grãos danificados pelo clima, na colheita ou
por organismos vivos, afim de evitar falsos resultados. As
duas etapas do estudo se resumem em alcançar a maior
diferença entre o alcance horizontal dos frutos cereja e verde,
resultando em uma eficiência na separação dos frutos.

A primeira parte do estudo foi avaliar o melhor ângulo da
superfície de impacto com a horizontal que resulta em uma
maior eficiência na separação dos frutos de café cereja e verde.
Foram realizadas seis repetições para os ângulos de 10º, 15º,
20º, 25º, 30º, 35º e 40º e com altura de queda fixada em 80 cm.
Em cada uma das seis repetições, os frutos eram deixados cair
em queda livre até um ponto fixo na superfície de impacto.
Após o impacto os frutos alcançavam diferentes distâncias
horizontais, para quantificar o alcance, foram feitas retas com
a ajuda de uma régua, em todo o piso do laboratório (Foto 2),
essas retas eram eqüidistantes de 5 em 5 cm, partindo do
ponto de impacto na rampa.
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FOTO 1. Protótipo.

FOTO 2. Demarcação.

A primeira parte do estudo foi avaliar o melhor ângulo da
superfície de impacto com a horizontal que resulta em uma
maior eficiência na separação dos frutos de café cereja e ver-
de. Foram realizadas seis repetições para os ângulos de 10º,
15º,  20º,  25º, 30º,  35º e 40º  e com altura  de queda fixada em
80 cm. Em cada uma das seis repetições, os frutos eram
deixados cair em queda livre até um ponto fixo na superfície
de impacto. Após o impacto os frutos alcançavam diferentes
distâncias horizontais, para quantificar o alcance, foram feitas
retas com a ajuda de uma régua, em todo o piso do laboratório
(Foto 2), essas retas eram eqüidistantes de 5 em 5 cm, partindo
do ponto de impacto na rampa.

A segunda etapa do estudo teve por objetivo avaliar a
melhor altura de queda que resultaria na separação dos fru-
tos cereja e verde após rebote na superfície de impacto, pro-
porcionando separação entre eles. Com uma régua foram
definidas as alturas de 40 cm, 80 cm e 120 cm acima do ponto
de impacto da rampa. O procedimento realizado foi soltar os
frutos de café das três diferentes alturas, registrando as
distâncias alcançadas por cada fruto. Foram feitas seis
repetições cada uma com duas amostras de quinze frutos de
café para cada maturação, cereja e verde, a metodologia se
assemelha com a realizada por Rodrigues et al. (1989).Todos
os dados foram trabalhados estatisticamente no programa
SAEEG (2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a primeira etapa do experimento foi possível confec-
cionar a Figura 1, ela representa em media as distâncias
alcançadas mantendo o ângulo da superfície impactante fixo
e variando a altura em que os frutos foram deixados cair (altu-
ra de queda).

 Distancias médias alcançadas nas diferentes alturas de 
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FIGURA 1. Distancias horizontais médias alcançadas pelos frutos verdes e cerejas para diferentes alturas de queda.

De acordo com a Figura 1 temos que a altura de queda de 40 cm apresenta pouca diferença nas distâncias horizontais
alcançadas pelos frutos verdes e cerejas, não resultando em uma separação vantajosa. As alturas de queda de 80 cm e 120 cm
apresentam grande diferença no alcance horizontal dos frutos verdes e cerejas, sendo estas duas alturas mais eficientes na
separação dos frutos por rebote em superfície impactante. Na Figura 2 podemos observar que mesmo as médias dos alcances
dos frutos verde e cerejas tendo se apresentado diferentes, a altura de queda de 120 cm apresentou uma sobreposição dos
frutos verde e cerejas quanto ao alcance horizontal.
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Dispersão dos frutos verdes e cerejas na altura de queda de 120 cm
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FIGURA 2. Distribuição no alcance horizontal dos frutos verdes e cerejas deixados em queda livre a 120 cm.

Como podemos observar na Figura 4, a altura de queda
de 80 cm apresentou melhor diferença entre as distribuições
dos frutos verdes e cerejas.

A segunda etapa do experimento foi fixar a altura que
representou  uma melhor dist ribuição nas distâncias

horizontais alcançadas entre os frutos verdes e cerejas va-
riando o ângulo com a horizontal da superfície impactante.

A Figura 3 relaciona as diferentes distâncias horizontais médias
alcançadas (eixo Y) após o impacto na superfície impactante (ram-
pa de madeira) com os diferentes ângulos (eixo X).
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0

10

20

30

40

50

60

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º

Graus

A
lc
an

ce
 H

or
iz
on

ta
l

Verde
Cereja

FIGURA 3. Alcance horizontal dos frutos verdes e cerejas, proporcionado pelos diferentes ângulos da rampa.

Na Figura 3 podemos observar que nos ângulos de 10º, 15º, 35º e 40º apresentam pequenas diferenças entre as distancias
alcançadas pelos frutos verdes e cerejas, o que resulta em uma sobreposição dos frutos no momento da separação.

Nos ângulos de 20º, 25º e 30º obtivemos uma maior diferença média nas distâncias alcançadas, proporcionando uma menor
mistura e maior eficiência na separação dos frutos verde e cerejas.

Nas Figuras 4, 5 e 6 temos a representação da relação dos valores de distâncias horizontais máximas e mínimas alcançadas
para frutos verdes e cerejas deixados cair da altura fixa de 80 cm em diferentes ângulos, as figuras foram confeccionadas com
base nos valores do Intervalo de Confiança a 95 % de probabilidade obtidos no programa de estatística, SAEG (2007)

 
Relação de valores de distancias horizontais máximas e mínimas para frutos 

verdes de altura com queda de 80 cm
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FIGURA 4. A relação dos valores de distancias horizontais máximas e mínimas alcançadas para frutos verdes em altura de queda
livre de 80 cm e diferentes ângulos.
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 Relação de valores de distancias horizontais máximas e mínimas para frutos 
cerejas com altura de queda de 80 cm
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FIGURA 5. A relação dos valores de distancias horizontais máximas e mínimas alcançadas para frutos cerejas em altura de queda
livre de 80 cm e diferentes ângulos.

 
Relação dos frutos Verdes Mínimos e Cerejas Máximos
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FIGURA 6. Relacionam na altura de queda livre de 80 cm os valores de distancias horizontais máximas e mínimas alcançadas para
frutos verdes e cerejas, baseadas nos Intervalos de Confiança 95 % de probabilidade em diferentes ângulos.

A Figura 6 é o resultado da correlação dos Intervalos de
Confiança a 95 % de probabilidade para valores mínimos
alcançados pelos frutos verdes e valores máximos dos frutos
cerejas. O Intervalo de Confiança a 95 %, representa as faixas
de distancias em que se encontram 95 % das amostras Ribeiro

(2001).Nas Figuras 7, 8 e 9 temos as distribuições dos alcan-
ces dos frutos verdes e cerejas nos ângulos de 20º, 25º e 30º
respectivamente.

A evidente sobreposição dos frutos verde com cerejas
fica evidente nas Figuras 6 e 7.

 
Dispersão dos frutos verdes e cerejas na altura horizontal de queda de 

80cm e 20ºgraus da superfície impactante
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FIGURA 7. Demonstra a baixa dispersão do alcance horizontal entre os frutos verdes e cerejas com altura
de queda de 80 cm e 20º graus.

Na Figura 9 temos a dispersão dos frutos de café verde e cereja deixados cair em queda livre de 80 cm. Podemos observar
nesta distribuição que ocorre pouca sobreposição dos grãos na mesma faixa de distância de alcance horizontal.
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Dispersão dos frutos verdes e cerejas na altura horizontal de queda de 

80cm e 25º gruas da superfície impactante
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FIGURA 8. Demonstra a boa dispersão do alcance horizontal entre os frutos verdes e cerejas com altura
de queda de 80 cm e 25º graus.

 
Dispersão dos frutos verdes e cerejas na altura horizontal de queda de 

80cm e 20ºgraus da superfície impactante
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FIGURA 9. Representa a dispersão dos frutos verdes e cerejas com a rampa no ângulo de 30º e altura de queda de 80 cm.

Na Figura 9 temos a dispersão dos frutos de café verde e
cereja deixados cair em queda livre de 80 cm. Podemos obser-
var nesta distribuição que ocorre pouca sobreposição dos
grãos na mesma faixa de distância de alcance horizontal.

CONCLUSÕES

• De acordo com as figuras e a estatística apresentada,
fica claro que a altura de queda livre de 80 cm e o ângulo
de 30º graus entre a superfície impactante e a horizon-
tal, são as condições em que se obteve maior diferença
entre as distancias horizontais alcançadas e uma menor
sobreposição entre os frutos cerejas e verdes, ocasio-
nando uma separação eficiente.
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