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Introdução 

A mecanização da colheita de castanha permite reduzir o tempo necessário para esta operação 
e os custos a ela associados. 

É também uma solução para a falta de mão-de-obra para a colheita manual.  

Há dois tipos principais de máquinas de colheita de castanha: colhedores por vácuo 
(aspiradores) e colhedores mecânicos. Estes dois tipos de equipamentos estão disponíveis no 
mercado com acionamento por trator, rebocados ou montados e também automotrizes. 

 

Resultados 

No âmbito do GO Valorcast, os resultados obtidos nos testes de campo apontam para um 
notável aumento da capacidade de colheita com colhedor por vácuo. Esta vantagem permite 
mais facilmente compatibilizar o tempo disponível com a área a colher.  

A redução do tempo necessário facilita a dupla colheita que diminui o período de contacto do 
fruto com o solo húmido, com vantagem para o estado sanitário da castanha. 

Com o equipamento por vácuo automotriz é necessário um operador. 

Resultados de capacidade de trabalho: 0,3 a 0,4 hectares/hora. 

Capacidade de colheita: 600kg/hora/operador. 

Com o equipamento por vácuo rebocado com cinco operadores (um tratorista + 4 para 

sopradores/encordoadores). 

 

Resultados de capacidade de trabalho: 0,15 a 0,25 hectares/hora. 

 

Capacidade de colheita: 100kg/hora/operador. 

 

Com a colheita manual é expectável colher 20 a 30 kg/hora/operador. 
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De acordo com os resultados de capacidade de trabalho obtidos nos testes de campo, a colheita 
mecânica permite uma significativa redução de custos. 

 

Comparação de custos colheita manual vs colheita mecânica 
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