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O café maduro na planta é a matéria prima adequada para se obter cafés de qualidade, que alcançam melhores
preços. No Brasil a maior parte da colheita é feita por derriça total, onde se colhe junto os cafés verdes,
maduros e secos. Isso piora a qualidade do produto.  Para se corrigir parte deste prejuízo na qualidade, lança-
se mão no processamento dos frutos, de equipamentos para separar estas três fases, como: os lavadores/
separadores e os despolpadores  de cerejas. No rebenefício isso também é parcialmente obtido através de
peneiras, sururucas e eletrônicas. A Campanha Café Qualidade Paraná, realizada nos últimos anos, estimula
os produtores no uso da colheita no pano, colheita parcelada, cereja descascado, entre outras práticas. O
objetivo deste trabalho foi o de avaliar a influência dos diversos tipos de colheitas, como: a colheita no chão,
no pano, parcelada e para cereja descascada, na qualidade do café da safra 2002 no Paraná. Aproveitou-se
um total de 152 amostras de café colhidas pelo DERAL/SEAB em diversos municípios do Estado, as quais
foram classificadas para tipo e bebida, sem a retirada dos defeitos. O café processado para cerejas descascadas
só tem frutos cerejas, já na colheita no chão, existe uma mistura de frutos verdes, cerejas e secos. Os
resultados obtidos, mostram que: a colheita com derriça do café no chão (35% do total colhido), foi de 80%
de bebida dura, 20% de bebida riada/rio, com até 360 defeitos ou tipo 8 pela classificação oficial. A colheita
no pano (45,6% do total colhido) apresentou 92,4% de cafés de bebida dura e 7,6% de cafés de bebida riada/
rio, e tipo médio 6/7 com 123 defeitos. A colheita no pano/parcelada (7,6% do total colhido), apresentou 8%
de café com bebida apenas mole, 84% de bebida dura e 8% de bebida riada/rio e tipo médio 6/7. A colheita no
chão, pano e parcelada, realizadas para obtenção do café cereja descascado (11,8% do total colhido), foi de
16% de café com bebida apenas mole, 72% com bebida dura  e 11% com bebida dura/riada, com tipo de 3 à
6 e até 86 defeitos. Os principais defeitos encontrados na colheita no chão-grãos foram: preto verdes, verdes,
ardidos, brocados, mal granados, conchas e miolo de concha. Na colheita para cerejas descascado os principais
defeitos foram: verdes, mal granados, concha,  miolo de concha e quebrados. Conclui-se que houve marcante
influência do tipo de colheita na melhoria da qualidade do café, em ordem crescente da colheita no chão até a
colheita para cereja descascado. Observa-se em cada tipo de colheita, diferentes porcentagens de qualidade
de bebida, com as melhores na colheita mais esmerada, que é a realizada para cereja descascado. Neste tipo
de colheita/processamento esperava-se a predominância de cafés com bebida apenas mole ou superior, porém,
o que se observou foi uma alta porcentagem de cafés bebida dura (72%). Isto, provavelmente, ocorreu em
função de amostras provenientes de regiões menos favoráveis, com ocorrência de veranicos que aumentaram
a quantidade dos defeitos de grãos mal granados e também pela maior rapidez no amadurecimento dos frutos.
Outros fatores foram: amostras avaliadas sem a retirada dos defeitos e o processamento na secagem do café
na propriedade, que pode ter agravado a perda de qualidade do café com novas fermentações. É recomendável
o incentivo do uso de equipamentos para o processamento da colheita, como lavadoures/separadores de
fases, descascadores de cerejas para a obtenção de cafés de qualidade, principalmente quando o Estado está
substituindo as lavouras tradicionais, por plantios adensados, que induzem a colheitas mais cuidadosas. Seria
recomendável também a colheita parcelada que deu um resultado bem superior aos demais.
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