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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- BRASIL, CAMPEÃO MUNDIAL EM VEGETAÇÃO NATIVA E BIODIVERSIDADE (pág. 3)
- ALTA TECNOLOGIA EM SEPARAÇÃO DE CAFÉ POR TAMANHO (pág. 4)  

TÉCNICA TRADICIONAL PROTEGE CONTRA GEADAS

Envolver o tronco de cafeeiros jovens com terra é uma prática comum no sul do Brasil mas ainda 
raramente usada em outras regiões. Além de proteger contra as geadas, esta técnica traz benefícios 

paralelos aos cafeeiros, como uma melhor condição 
vegetativa. Foram observados bons resultados durante o 
último inverno no Sul de Minas, em cafeeiros plantados 
usando esta técnica. As plantas estavam mais verdes e ainda 
em crescimento apesar do período seco.

Fonte: CaféPoint

CLIMA COMPROMETE POTENCIAL DA SAFRA 2018 
As chuvas nos últimos dias de setembro levaram à abertura de uma grande florada 
no sul de Minas. Porém, as altas temperaturas e a falta de chuvas depois da florada 
não só afetaram a estrutura do botão floral (formação de flores anormais) mas 
também reduziram o índice de pegamento e afetaram negativamente a próxima 
safra. O tamanho do impacto dependerá da intensidade destes fatores em cada 
região cafeeira.

Fonte: Estadão Conteúdo

INDÚSTRIA PREVÊ SUPRIMENTO APERTADO 

PESQUISA SOBRE A SAFRA É APRESENTADA NA SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ
Os resultados da Pesquisa CaféPoint Colheita Cafeeira Safra 2017 foram apresentados durante a Semana Internacional do Café 
(SIC), que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, de 25 a 27 de outubro. As principais queixas dos produtores em relação 
à temporada 2016/2017 foram a infestação da broca-do-café, ausência de chuvas e diminuição do tamanho dos grãos. Os dados 
demonstram que o Cerrado Mineiro teve 83% das lavouras infestadas e em São Paulo foram 53%. Mesmo com a diminuição do 
tamanho dos grãos e menor rendimento da produção em função do clima, um grande percentual de respostas mostrou que a 
qualidade não foi afetada. O levantamento incluiu uma série de perguntas diretas e relatos dos produtores feitos através do site 
CaféPoint; fotos enviadas pelos próprios leitores também foram consideradas para análise. 

Fonte: CaféPoint

A indústria de café do Brasil aposta em um suprimento apertado até abril ou maio de 2018, quando se inicia a próxima colheita, 
e está acompanhando de perto a situação das lavouras. As áreas cafeeiras foram submetidas a uma prolongada estiagem e 
agora estão sendo afetadas pelas altas temperaturas. Os estoques físicos nacionais de café são os mais baixos dos últimos dez 
anos e não se espera que a nova safra seja tão grande quanto previsto.

Fonte: Canal Rural



Um apicultor de Domingos Martins, estado de Espírito Santo, está produzindo café orgânico de alta qualidade que recentemente 
chegou a 91 pontos. Os produtores de café na região dizem que as abelhas ajudam a agregar valor à colheita. Pesquisas científicas 
de café arábica comprovam que o tamanho dos grãos aumenta de 20% a 30% quando as abelhas estão presentes nas plantações de 
café durante a florada e o volume produzido também cresce.

Fonte: CaféPoint

ABELHAS AJUDAM A PRODUZIR MAIS CAFÉ DE MAIOR TAMANHO

RESULTADOS DE CONCURSOS SÃO APRESENTADOS DURANTE A SEMANA INTERNACIONAL 
DO CAFÉ
Focada em cafés especiais, a Semana Internacional do Café compreendeu uma feira, workshops, apresentações e concursos.      O 
Cup of Excellence Brazil 2017 foi um deles e teve 57 vencedores, que obtiveram nota igual ou superior a 86 pontos em escala de 0 
a 100. Selecionados por um júri internacional, o café ganhador na categoria Natural veio do Espírito Santo com uma pontuação de 
93,6 pontos. Na categoria Cereja Descascado, o café campeão veio do Cerrado, Minas Gerais, com 92,3 pontos. O evento, principal 
concurso de qualidade de cafés especiais do mundo, possui três fases: degustação a cegas por jurados nacionais, premiação e leilão. 
As equipes que processaram três dos cafés ganhadores, incluindo o vencedor na categoria cereja descascado, contaram com 
profissionais que participaram e passaram no primeiro Curso de Processamento Q realizado pelo Coffee Quality Institute (CQI) no 
Brasil.        O concurso NossoCafé, promovido pela Yara, também aconteceu durante o evento e os produtores das cidades de Piumhi, 
Minas Gerais, e Mandaguari, Paraná, ganharam em primeiro lugar nas categorias cereja descascado e natural, respectivamente. Os 
vencedores de cada categoria terão seus lotes comprados pelo dobro da cotação da bolsa de Nova Iorque e viajarão para a 
Colômbia para visitar fazendas de cafés especiais e para Seattle, EUA, para participar da feira Expo SCA 2018, onde se encontrarão 
com os ganhadores do mesmo concurso promovido pela Yara na Colômbia e México.       Um terceiro concurso, com o objetivo de 
promover o trabalho criativo por trás dos cafés especiais, também ocorreu durante o evento. Entre as 10 embalagens de café 
ganhadoras, duas foram desenvolvidas pela agencia GSB2, associada a P&A: Café Fazenda Pessegueiro e Unique Cafés.

Fontes: CaféPoint, Revista Cafeicultura e P&A
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Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de outubro de 2017

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arabica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arabica Cereja Descascado (R$/saca de 60 kg)

Cerrado MG

Conilon / Robusta (R$/saca de 60kg)

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

362,00

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica) Real R$ / Dólar US$

Dez 2017 31 Out 2017
Set 2018

Dez 2018

3,27
+ 7,8%

455,00

450,00

450,00

485,00

480,00

154,75
159,45

161,40

As exportações de cafés especiais já representam 20% do total exportado pelo Brasil e tem participação substancial do mercado de 
Minas Gerais, que está atualmente avaliado em mais de R$ 20 bilhões (US$ 6 bilhões). Segundo a Associação Brasileira da Indústria 
de Café (ABIC), o segmento de café gourmet  cresceu 13% nos últimos três anos enquanto o consumo do produto tradicional 
aumentou apenas 3,5% no mesmo período no mercado interno.

Fonte: ABIC

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉS ESPECIAIS CRESCEM FORTEMENTE
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OPINIÃO

BRASIL, CAMPEÃO MUNDIAL EM VEGETAÇÃO NATIVA E BIODIVERSIDADE
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por Evaristo E. de Miranda*

OCUPAÇÃO E USO DAS TERRAS NO BRASIL*
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*Dados calculados 
e estimados pelo

GITE/Embrapa 
em maio de 2017

Fontes: SFB, SICAR, 
EMBRAPA, IBGE, MMA, 
FUNAI, DNIT, ANA, MPOG

Áreas de vegetação preservada nos imóveis rurais
(Sicar –Dez 2016)

Você conhece algum país do mundo que dedique tanta área de seu território à proteção, preservação e conservação da vegetação 
nativa e da biodiversidade como o Brasil? Será que algum país chega perto do que faz o Brasil, em termos absolutos e relativos, pelo 
meio ambiente? Mesmo assim, o país é alvo permanente de críticas maldosas, infundadas e ignorantes sobre a situação da 
preservação de seus ecossistemas, aqui e no exterior. 

Áreas protegidas

Quinto país do mundo em extensão territorial, o Brasil é o primeiro em 
áreas protegidas, segundo dados da UNEP e do WCMC 
(http://bit.ly/2zvF8bn). O Brasil destina 30% de seu território – mais de 
2,5 milhões de quilômetros quadrados (km²) – para áreas protegidas, 
sejam unidades de conservação, sejam terras indígenas. As áreas 
terrestres protegidas pelo Brasil representam 14% de todas as 
existentes no planeta (18 milhões de km²) e mais da metade do total 
destinado à proteção na América Latina e Caribe. A média de áreas 
protegidas em todos os países com mais de 2,5 milhões de km² de 
extensão é de 10%, contra 30% no Brasil. Como afirma o Protected 
Planet Report da UNEP de 2016, o Brasil detém e mantém “a maior rede 
nacional de áreas protegidas do mundo”.

Áreas preservadas

Na zona rural brasileira, uma legislação ambiental exigente determina a manutenção de áreas destinadas à preservação de 
vegetação nativa, no interior dos imóveis rurais. Essa área varia de 20% do imóvel até 80%, naqueles situados na Amazônia. O mapa 
dessas áreas foi detalhado nos últimos três anos pelo Cadastro Ambiental Rural (CAR), em mais de 4,1 milhões de imóveis. Hoje os 
produtores rurais destinam à preservação da vegetação nativa e da biodiversidade uma área superior a 1,7 milhão de km², no 
interior de seus imóveis e sem qualquer subsídio governamental. Isso corresponde a 20,5% da superfície do Brasil. 
(http://www.cnpm.embrapa.br/projetos/car/)

Áreas em conservação

Existem ainda, no Brasil, amplas áreas de vegetação nativa em terras 
públicas. E, também, muitos ecossistemas são explorados de forma 
sustentável e secular por atividades de pecuária extensiva. Isso 
conserva a vegetação nativa e a biodiversidade, como ocorre no 
Pantanal, Caatinga, Cerrado, Pampa e Campos de Altitude (todos os 
biomas do Brasil). 

No total, o Brasil dedica mais de 66% de seu território à proteção, 
preservação e conservação da vegetação nativa e da biodiversidade. As 
pastagens ocupam 21% do território nacional e todos os cultivos e 
florestas plantadas apenas 9%. Mesmo assim tem gente achando que é 
pouco os 66% e muito os 9%!

* Gerente Geral da Embrapa Monitoramento por Satélite



4Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br

MÁQUINA DO MÊS

ALTA TECNOLOGIA EM SEPARAÇÃO DE CAFÉ POR TAMANHO

Por favor, contate o especialista da Pinhalense mais próximo de você caso esteja confuso com a grande quantidade de opções 
disponíveis acima. O representante da Pinhalense analisará suas necessidades de classificação e juntamente com o Departamento 
Técnico da Pinhalense fornecerá a solução mais recomendada para suas condições específicas e desafios. O especialista da 
Pinhalense também lhe mostrará como usar o classificador correto para melhorar a eficiência de separação densimétrica ou por cor, 
remover defeitos, melhorar a qualidade e classificar o seu café de acordo com as exigências dos clientes.

O café verde é separado por tamanho para facilitar a eliminação 
de grãos defeituosos, melhorar a qualidade, atender as demandas 
dos clientes e permitir uma torra uniforme.

A Pinhalense oferece hoje linhas de classificadores de fluxo 
descendente ou ascendente, caixa simples ou dupla, para carga 
simples, dupla ou quádrupla, 3 a 9 peneiras (redondas, oblongas 

ou especiais) dispostas em várias sequências e capacidades, que variam de 0,3 a 14 toneladas/hora. A Pinhalense oferece 
classificadores que atendem a todas as necessidades dos clientes, desde capacidade e precisão na classificação até soluções para 
problemas específicos.

As novidades recentes estão nas duas extremidades do mercado: máquinas de pequena capacidade para micro-lotes e classificadores 
de grande capacidade para “blends mundiais” e lotes comerciais cada vez maiores. Independentemente do tamanho ou capacidade, 
os classificadores Pinhalense usam a mesma tecnologia avançada que permitiu obter mais patentes para estas máquinas que para 
qualquer outro produto em sua ampla linha.

PI-2X PFA-1-4X

PI-4X PFA-3-4X

É por todas as razões acima que a maioria do café que se bebe no mundo hoje passa por um classificador Pinhalense.

PII-4X PFA-II-4X


