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No município de Inconfidentes grande parte da renda de propriedades rurais provém da cultura do café, exigindo assim 

grande atenção no manejo das partes vitais para uma boa qualidade do produto. 

O manejo do fruto assim que colhido deve ser realizado de forma adequada visando manter um bom padrão de qualidade, 

é preciso levar em consideração várias recomendações que vão desde a forma adequada de manter os frutos colhidos no campo 

aguardando o transporte para o terreiro, até a forma correta de armazenagem dos grãos já beneficiados. 

Para levar essas e outras informações e o aprimoramento de técnicas ao produtor, o trabalho teve como objetivo 

promover palestras e rodas de conversa com uma cooperativa de produtores no bairro Boa Ventura no município de Inconfidentes, 

além disso, foi feito um levantamento sobre o conhecimento de algumas práticas e a forma as quais eram executadas para que 

dessa forma fosse possível dar maior enfoque em determinados manejos para possíveis correções e dessa forma auxiliar os 

produtores a atingirem melhor qualidade no produto final. 

 A primeira palestra teve como tema colheita e pós-colheita e ocorreu no dia 25 de maio de 2017, foi abordado assuntos 

como métodos de colheita, a importância na separação de diferentes lotes de café, maneira correta de fazer a derriça manual e 

mecanizada, forma correta de virar o café, ponto ideal da secagem manual e mecanizada, além das vantagens e desvantagens dos 

variados tipos de secadores existentes, e a maneira correta de armazenagem do café, apontando sempre a consequências essas 

práticas não forem realizada corretamente. No final das palestras foram distribuídos questionários referentes ao tema e obteve-se os 

dados apresentados na Figura 1. 
Figura 01 – Resposta dos produtores ao questionário, em porcentagem, sobre colheita e pós-colheita, (1- Realiza a manutenção no terreiro e nos 

equipamentos antes do início da colheita? 2-Utiliza derriçadeira motorizada manual? 3- Deixa o café colhido por mais de 6h no campo? 4- 

Esparrama-se o café no terreio no mesmo dia da colheita? 5- Realiza o processo de lavagem e separação dos frutos?). 

 

 
A segunda palestra foi realizada no dia 27 de junho de 2017, teve como tema: Secagem do café em terreiro, onde foi 

abordado as finalidades de realizar o manejo do terreiro antes da temporada da colheita, como realizar manutenção dos terreiros, 

cuidados adotados durante a secagem do café no terreiro, além das vantagens e desvantagens dos variados tipos existentes, visando 

sempre a realidade de cada produtor de café. 

O trabalho realizado até o presente momento com os produtores foi de suma importância para o conhecimento dos 

mesmos e da equipe envolvida, uma vez que houve trocas de experiências e conhecimentos, além disso, os dados obtidos poderão 

ser empregados em planos de trabalho para que seja possível assim a adequação em cada realidade das propriedades e como 

consequência obter uma melhoria significativa na qualidade do café comercializado na região de Inconfidentes. 

Outro aspecto importante é a necessidade de conscientização dos produtores sobre manejo na colheita e terreiro, visando 

a melhoria da qualidade do café. 
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