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Um novo conceito 
de associação

O conceito da Iniciativa 4C não põe em foco o grão individual de café, 
mas aposta em um processo de longo prazo que busca melhorar, passo a 
passo, o setor cafeeiro como um todo. Todos os membros fazem parte 
desse abrangente movimento comum e, ao mesmo tempo, contribuem 
para a sua continuidade. Somente essa abordagem comunitária de 
longo prazo permitirá uma melhoria ampla e contínua da situação do 
mercado mundial de café para cerca de 25 milhões de cafeicultores. É 
precisamente esse conceito de associação que faz com que o Código 
Comum para a Comunidade Cafeeira represente uma abordagem 
diferenciada.

www.4c-coffeeassociation.org
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A colheita constitui a operação mais importante, sob o ponto de vista 
econômico-social, na lavoura cafeeira. Ela tem grande participação no custo 
de produção do café, utiliza o maior contingente de mão de obra e influi na 
qualidade do produto.

Pode-se observar que:
- A operação de colheita manual envolve a  utilização de cerca de 50% 

de toda a mão de obra empregada anualmente na lavoura e representa 25% a 
35% do custo direto de produção do café.

- A colheita, por isso, emprega muita gente e, sendo uma operação 
leve, pode utilizar todos os tipos de trabalhadores disponíveis, fixos e volantes, 
homens ou mulheres, distribuindo renda, num período de 3 a 4 meses, no meio 
do ano, época em que as culturas anuais já saíram do campo.

- A utilização da colheita mecânica favorece a redução do custo de 
operação em cerca de 40%, viabilizando e aumentando maiores áreas e 
aumenta a competitividade da cafeicultura.

- A colheita, pela época e pelo modo de execução, é base para 
obtenção de uma boa matéria prima (frutos de café), indispensável à 
preparação de cafés de qualidade.

A colheita deve acontecer quando a lavoura ou determinado talhão 
possuir os frutos, em sua maioria, maduros. A época de maturação dos frutos 
do café depende da região (mais quente ou fria); da variedade do café (mais 
precoce ou tardia); do sistema de plantio (aberto ou adensado); da face de 
exposição do terreno (mais ou menos ensolarada) e da condição de chuva 
(especialmente o início) e da florada do ano agrícola.

Uma colheita com elevado número de frutos verdes provocará 
sensíveis prejuízos à renda e à qualidade e, por sua vez, uma colheita 
atrasada, com grande número de frutos secos na árvore ou no chão, 
aumentará a quantidade de defeitos pretos, ardidos e brocados, piorando o 
tipo, a renda e a bebida do café.

Este é um procedimento de suma importância para se manter a 
qualidade dos cafés que ainda estão nos pés.

A arruação deve ser feita de forma que haja uma boa cobertura vegetal 
nas entrelinhas do café, evitando assim aumentar a evaporação da água do 
solo. Deve-se ainda movimentar apenas material superficial (folhas, ramos) 
com intuito de agredir o menos possível as radicelas do café e conseguir um 
melhor rendimento na operação do recolhimento do café do solo.

É conveniente lembrar que sempre, de um ano para o outro, grãos da 
safra anterior ficam no solo e, em contato com a umidade do mesmo, começam 
a desenvolver fungos (Fusarium, Aspergillus) que deterioram os frutos, e 
causam depreciação na bebida. Logicamente, os grãos da nova safra que 
amadurecem primeiro caem no solo e se  misturam com os grãos da safra 
anterior, aumentando a chance de se fazer um café de qualidade ruim.

Introdução PREPARO DA ÁREA PARA 
COLHEITA (Arruação)
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Hoje em dia existem várias formas e equipamentos para se fazer uma 
boa arruação, quer seja na área de montanha ou na área mecanizada.

Algumas opções, dentre as várias que existem:

Área de Montanha
Primeiramente deve ser aplicado o herbicida para dessecação das 

ervas daninhas. Durante esse procedimento deve-se estar atento ao manejo 
do porte do mato (ideal + ou – 30 a 40 cm), evitando assim a produção de 
sementes em uma nova infestação mais precoce das ervas daninhas. Deve 
ser feito com um mês de antecedência antes de arruar para facilitar a 
operação, (material em estágio mais avançado de decomposição).

Posteriormente, pode-se fazer a retirada de material superficial da 
linha através dos sopradores costais ou rastelos apropriados para essa 
operação.

Área Mecanizada
Também é feito o dessecamento em área total ou somente nas linhas 

do café. Quando é feito em área total são usados os arruadores rotativos com 
aletas de borracha que retiram as folhas de baixo dos pés ou os sopradores 
tratorizados que, além de soprar, possuem um borrachão usado na projeção 
da saia para preparar o solo nessa faixa. Na opção de jogar o herbicida 
somente na linha, fica um faixa de mato no meio da rua que serve como 
aparador de folhas e ramos. Primeiramente, sopra-se na linha e, depois, no 
centro da rua, usa-se passar a trincha que tritura todo esse material restante, 
além de combater pupas do Bicho Mineiro que muita das vezes ficam alojadas 
nessas folhas no período de condições adversas para praga.

- Faça a revisão e manutenção de toda infraestrutura e equipamentos.

- Elimine das máquinas e equipamentos  os grãos da safra passada.

- Mantenha bem conservadas as estradas de acesso à lavoura.

- Calibre o medidor de umidade.

- Verifique os termômetros dos secadores.

- Providencie os materiais de colheita, secagem e benefício: panos de colheita, 
escadas, sacos, combustíveis, peças de reposição, etc.

CUIDADOS DE PRÉ-COLHEITA
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Derriça
- Use panos de dimensões adequadas.
- Evite quebra de ramos.
- Corra a mão somente onde houver frutos, evitando atingir os pontos de 
crescimento, pois esses produzirão no ano seguinte.
- Transporte todo o café para o terreiro no mesmo dia, em uma ou duas vezes.

Varrição
- Faça a varrição após a colheita no pano.
- Não misture o café de varrição com café derriçado no pano, do transporte ao 
benefício.

CUIDADOS NA COLHEITA
Colheita manual
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- As principais condições da área e da lavoura importantes para viabilizar ou 
aumentar a eficiência da colheita mecânica do café são:

1) A topografia da área deve ser plana/ondulada, sendo indicado 
operar em terrenos com até 15% de declividade (para máquina automotriz) e 
até 20% para as acopladas em trator.

2) O sistema de plantio, o espaçamento, o alinhamento e a altura das 
plantas devem ser adequados, sendo ideal o plantio em renque, com pequeno 
espaço entre as plantas na linha (0,5 a 1,0 metro), para não deixar falhas. As 
plantas devem ficar bem alinhadas, em linhas longas, que reduzem a 
necessidade de manobras. O espaçamento na rua deve ser aberto 3,5 a 4,0m 
para máquinas acopladas em tratores e de 2,5 a 4m para máquinas 
automotrizes.

3) A boa produtividade da lavoura é condição importante para melhorar 
o rendimento operacional e reduzir o custo da colheita pela máquina, 
principalmente quando essa é alugada. Assim, nos anos de carga baixa, 
muitas vezes não é aconselhável usar a máquina.

4) A maturação dos frutos nos cafeeiros para a colheita mecânica deve 
ser a mais uniforme possível, pois as máquinas são pouco eficientes na derriça 
de frutos verdes, sendo melhor para maduros e secos. Pode-se aguardar a 
maturação ideal para a colheita mecânica ou, realizar mais de uma passada.

- A eficiência da derriça em condições ideais é acima de 90%, sendo 
necessário um repasse manual ou por derriçadeiras costais realizado mais 
tarde, com o café seco, nessa época podendo ser usadas pequenas varas ou 
pedaços de mangueira para derrubar o café restante nas plantas.

- O café desse repasse normalmente é derrubado no chão e recolhido 
juntamente com o café de varrição. Nessa ocasião faz-se também a colheita 
manual dos cantos de talhões, pedaços de fileiras curtas , onde não compensa 
ou não pode transitar a máquina.

Colheita Mecânica
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- As derriçadeiras operadas manualmente derrubam bem os frutos maduros e 
secos, sendo menos eficientes na colheita de frutos verdes. Jogam o café 
longe, exigindo boa cobertura do solo com panos ou sua colheita no chão, em 
faixas de lavoura.
- O rendimento de cada máquina equivale ao serviço de 2 a 4 trabalhadores 
derriçando manualmente.
- A maior vantagem desse tipo de derriçadeira é a sua operação possível em 
terrenos amorrados e lavouras adensadas.
- Existe também a opção de máquinas tratorizadas que realizam apenas a 
operação de derriça em terrenos de topografia mais plana.

- O abanador de café tem uma pequena moega de alimentação, em que o café 
da roça é despejado e daí vai para um ventilador que retira as impurezas leves.

- Em seguida, cai em um conjunto de peneiras para seleção por tamanho, nas 
quais são eliminadas impurezas pesadas (terra, torrões, etc.) Nos modelos 
fixos usam-se pequenos motores elétricos.

- Os abanadores facilitam muito o trabalho e a eficiência do lavador/separador. 
Além disso, aumentam o rendimento da operação da colheita, principalmente 
da varrição do café do chão.

- Seu rendimento de abanação é de aproximadamente 1 saca (60 litros) de 
café da roça por minuto. Instalado no trator, na roça, deixa os resíduos na 
lavoura e reduz o volume transportado.

- A abanação do café também pode ser feita manualmente.

AbanaçãoColheita Semimecanizada
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- O preparo ou processamento dos frutos do café após a colheita pode 
ser feito de dois modos: 
a) Via Seca: resultando nos “cafés de terreiro” ou “cafés naturais”.
b) Via Úmida: resultando nos “cafés despolpados” ou  nos “cafés 
cerejas descascados”

- Na cafeicultura brasileira predomina, em mais de 90%, a 
preparação de café por via seca. Nesse processo, a qualidade do 
produto vai depender das condições climáticas (umidade relativa do 
ar, temperatura e chuvas), durante o período de colheita e dos 
cuidados adotados na colheita e durante o preparo dos cafés colhidos, 
para evitar fermentações indesejáveis, que ocorrem na mucilagem 
açucarada dos frutos.
- O preparo por via seca não dispensa totalmente o uso da água no 
processo, pois é indicado usar o lavador/separador, seguindo-se a 
secagem, o armazenamento e o beneficiamento.

Via Seca

PROCESSAMENTO PÓS-COLHEITA
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Via úmida
Café Despolpado
- No processo via úmida, que leva à preparação dos cafés despolpados, parte-
se dos frutos maduros, seguindo-se a rápida eliminação da casca e da 
mucilagem, fontes de fermentação que retardam a secagem. Com isso, torna-
se fácil obter cafés de boa bebida, independentemente da zona de produção.

- Esse sistema utiliza bastante água, partindo de frutos maduros colhidos 
especialmente, ou então esses frutos são separados a partir da colheita 
normal, por derriça, tendo os frutos secos separados no lavador/separador e 
os frutos verdes separados no cilindro separador de verdes localizado junto ao 
equipamento despolpador.

- O café despolpado é degomado para a retirada da mucilagem, seguindo-se a 
secagem, armazenamento e beneficiamento.

Café Cereja Descascado
- O preparo de cafés chamados “cerejas descascados” é uma variável no 
processo via  úmida, em que a fração de frutos maduros entra num 
equipamento semelhante ao despolpador, com o cilindro na vertical, que tira a 
casca e o café em pergaminho não passa pelo processo de degomagem, indo 
direto para a secagem.
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- Na primeira etapa, o café deve ser lavado/separado, para eliminar impurezas 
como folhas, galhos, torrões, terra e pedras, e separar os cafés mais leves 
(boias ou secos) dos mais pesados (cerejas e verdes).
- A separação de impurezas grandes (folhas, galhos e torrões) é feita na 
peneira de pré-limpeza, colocada na parte inicial do equipamento, e a 
separação da terra e pedras e do café em duas frações é feita por densidade, 
na água.
- O café deverá ser lavado no mesmo dia em que foi colhido.
- O café colhido, quando não for lavado ou esparramado no mesmo dia, terá 
fermentações indesejáveis.
- A água do lavador deverá ser trocada diariamente.
- Deverá ser certificada a ausência de grãos remanescentes a cada nova 
operação.
- Após o café ser lavado, inicia-se o processo de secagem.

- Nos últimos anos, foi introduzido o processo de preparo de cafés cereja 
descascados, de forma mais simples que o despolpamento, não sendo feita a 
retirada ou só retirando parcialmente a goma (degomagem), portanto, não 
exigindo tanques e água abundante. Nesse processo, além da possibilidade 
de melhoria de qualidade, há uma grande redução no trabalho de secagem de 
café.
- A permanência da mucilagem permite a manutenção de características de 
corpo acentuado, típicas dos cafés de terreiro e também o aspecto, que se 
assemelha ao daqueles cafés, permitindo, quando necessário, formar ligas 
entre cafés descascados e  os de terreiro.
- O processo de descascamento apresenta outra vantagem, que é a separação 
dos frutos verdes, cuja preparação adequada evita a  formação de defeitos 
preto-verdes.

Cuidados ao descascar o caféCuidados na lavagem do café



17 18

Café Natural

- Não use terreiros de terra batida.
- Trabalhe lotes homogêneos.
- No inicio da secagem, esparrame o café lavado, em camadas finas de 3 a 5 
centímetros de altura, observando sempre a direção do sol, isto é, o terreireiro 
deve caminhar sempre sobre sua sombra ou com o sol à sua frente.
- Rode o café no mínimo 12 vezes ao dia.
- Os equipamentos utilizados não deverão prejudicar a casca.
- Para o café amontoado, separar o fundo úmido do restante do lote, seguindo 
separadamente até o final.
- Os cafés de meia seca deverão ser amontoados por volta das 14 horas, para 
uniformizar o processo de secagem dos grãos. Se houver umidade, em parte 
do lote, essa parte deverá ser separada para não interferir na qualidade do lote.

Café cereja descascado

- Lavagem diária e obrigatória de todo o equipamento.

- Distribuição do cereja descascado em camadas de 3 a 5 cm.

- Movimentação do café a cada 30 minutos com rodo dentado ( pelo menos 16 
vezes ao dia).

- Secagem tradicional ou em pré-secadores (ideal), a partir do estágio meia seca.

- Para melhor uniformidade do produto final, evitar mistura de lotes de café com 
mais de dois dias de diferença de colheita.

CUIDADOS NA SECAGEM NO TERREIRO
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- Manter o café em coco ou em pergaminho por um período mínimo de 15 dias 
antes de beneficiar.

- Após a secagem, somente misture os lotes depois de conhecidas suas 
qualidades.

- No beneficiamento do Cereja Descascado reveja a posição das facas na 
máquina de benefício.

- Não armazene café em coco ou beneficiado junto com qualquer outro 
produto.

- Evite guardar na propriedade o café beneficiado.

Armazenagem do café em coco/pergaminho
- Na fazenda, o café em coco/pergaminho é armazenado em tulhas de 
madeira, que devem ser construídas nas proximidades do terreiro ou dos 
secadores e ligadas à instalação de beneficiamento.

- É conveniente que o planejamento das tulhas leve em conta o seu 
carregamento pela parte superior e a descarga pela parte inferior, através de 
aberturas que despejam o café em uma “bica de jogo” ou em correias 
transportadoras, que conduzem o café até a máquina de beneficiamento.

CUIDADOS NO BENEFICIAMENTO
 E ARMAZENAGEM DO CAFÉ

CUIDADOS NA SECAGEM MECÂNICA
Trabalhe somente com lotes homogêneos.
Use lenha bem seca
Carregue com fornalhas apagadas.
Quanto mais lenta a secagem, melhor a uniformidade do produto.
Recomenda-se secagem intermitente com descanso à noite.
Observe a temperatura da massa: no início da secagem não ultrapassar 35ºC 
(para cafés com maior porcentagem de verdes), no decorrer do processo, não 
mais que 45º C (para cafés mais secos).
Não descarregue o secador quente por cima de lotes frios.
A umidade do armazenamento é de 11 a 12%. O secador poderá ser 
descarregado ainda quente com umidade de 13 a 14%.
Dez litros de café em coco com 11% de umidade pesarão 4,2 a 4,5Kg.
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- O café em coco seco e o café em pergaminho, depositados na tulha, passam 
pela operação de beneficiamento, dando origem, através da retirada da casca e 
separação dos grãos, ao café beneficiado, também chamado de café verde, que 
é destinado à indústria ou ao comércio.
- O beneficiamento é feito em máquinas beneficiadoras, que podem operar nas 
próprias propriedades, seja localizada junto às tulhas, ou alugada como 
máquina volante, instalada em caminhão, que percorre as propriedades 
efetuando o serviço.
- É vantajoso efetuar o beneficiamento na propriedade, o que economiza 
transporte de maior peso e volume, representados pelo café em coco e deixa a 
palha na propriedade, usada para adubo ou combustível, e facilita ao produtor 
conhecer a renda real do café beneficiado, assim como a qualidade de seu café.
- O beneficiamento do café deve ser realizado após um período de descanso do 
café, de pelo menos 15 a 30 dias, para uniformização da umidade entre os cafés 
na tulha. A operação deve ser feita o mais próximo possível da época de 
comercialização, pois o café mantido em coco se conserva melhor, por mais 
tempo, mantendo sua qualidade, especialmente no que se refere à cor e ao 
aspecto do grão. Essa regra é ainda mais válida para os cafés despolpados, que 
branqueiam com facilidade.

Beneficiamento ou Descasque

Armazenagem do café beneficiado
- A umidade inicial do café deve ser de 11 a 12% para evitar o desenvolvimento 
de microorganismos e de micotoxinas, as fermentações, o branqueamento e o 
estouro de secos, que ocorrem quando a umidade inicial é alta ou se as 
condições do armazém permitem elevação da umidade.
- O café ensacado deve ser empilhado sobre estrado de madeira ou sobre lona 
plástica, essa envolvendo as 2 ou 3 primeiras camadas da sacaria na pilha, 
sempre com a finalidade de isolar o café do piso.

- Antes do beneficiamento é preciso aferir a umidade do café, pois cafés muito 
úmidos embucham na máquina e branqueiam com maior facilidade.
- As máquinas de beneficiamento das fazendas contêm apenas o elemento 
descascador-separador, para obtenção do café beneficiado e da escolha 
(quebrados, imperfeitos). São usadas também as máquinas compactas ou 
conjugadas, com limpeza (catador de pedras), benefício e ventilação, nas quais 
podem ser separados cafés em 3 a 5 bicas, compreendendo os resíduos, a 
escolha, a palha melosa e vários tipos de café em grão.
- Para o café pergaminho pode-se usar a mesma máquina de beneficiar, porém 
o ideal é usar um descascador-brunidor, na forma de um cilindro canelado por 
onde o café passa forçado por um helicóide interno
- Os rendimentos normais obtidos no beneficiamento são os seguintes:
Café em coco (arábica): 2Kg dão 1Kg beneficiado (renda de 50%)
Café arábica em pergaminho: 2Kg dão 1,6Kg de grãos beneficiados (80% de 
renda)
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- Transportar lotes de café com aspecto semelhante.
- Fazer a marcação diferenciando esses lotes.
- Ter o rastreamento de cada lote.
- As cargas nos caminhões devem ser lonadas.

O destino final dos cafés beneficiados deverá ser os armazéns das 
cooperativas, que apresentam características desejáveis para a conservação 
do produto final (temperatura adequada, controle de umidade relativa do ar, 
controle de roedores e pragas de armazenamentos, além da segurança na 
guarda do produto).

Atualmente existem diferentes modalidades de recebimento de cafés 
nos armazéns da cooperativa:
- à granel
- em ‘‘bags’’
- em sacaria

Maiores informações no Departamento de Café da 
Cocatrel -  Fones: 3265-6638 / 9976-2777

CUIDADOS NO TRANSPORTE DO CAFÉ Planilha de verificação
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