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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
-  O PAPEL DOS CURRÍCULOS NACIONAIS NA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE (pg. 3)
-  PRÉ SECADOR ESTÁTICO PARA SECADOR ROTATIVO SRE É LANÇADO  (pg. 4)  

BRASIL LIDERA PRODUÇÃO GLOBAL DE CAFÉ MAS PERDE RECEITAS

GREVE DOS CAMINHONEIROS AFETA O MERCADO DE CAFÉ

É esperado que o Brasil colha 58 milhões de sacas de café em 2018, um volume recorde que é 29% maior que a colheita passada e 14% maior 
que o ano anterior, de ciclo bienal positivo. Mesmo que isto confirme a liderança brasileira na produção, não reflete em maiores ganhos para 
os produtores pois a agregação de valor ocorre na sua maioria no final da cadeia de suprimento, enquanto que os custos sobem para os 
produtores decido ao aumento de demandas relacionadas a sustentabilidade e qualidade. Dados do CeCafé mostram que o país está 
exportando mais cafés diferenciados mas a preços menores que antes. O país não avança em exportações de café torrado e moído enquanto 
crescem as importações de café em cápsula; de janeiro a abril de 2018, o Brasil exportou US$ 4.24 milhões e importou US$ 18.81 milhões de 
café torrado.

Fonte: Folha de S. Paulo Online 

NOVO APP AJUDA A IDENTIFICAR PRAGAS E SEUS INIMIGOS
A Embrapa Agrobiologia desenvolveu o App Guia InNat para ajudar os produtores de café a identificar os inimigos naturais 
das pragas. Grátis e disponível no Google Play, o aplicativo oferece ferramentas que podem minimizar pragas em colheitas 
através do acesso a uma galeria de imagens de 13 famílias de insetos predadores, parasitas e aranhas. As imagens podem 
ser usadas pelos produtores para ser comparadas com insetos no campo. O aplicativo também fornece informação 
específica sobre cada grupo natural de inimigos e seu papel no meio ambiente. O aplicativo Guia InNat oferece informação 
relacionada a cultivo tais como café, milho, soja, vegetais e outros.

Fonte: CaféPoint

A greve dos caminhoneiros, que durou uma semana, afetou o fornecimento de combustível e alimentos em todo o país, especialmente nos 
estados de São Paulo e Rio, causando problemas gerais relacionados a logística e transporte. A greve atrasou os embarques de café e 
paralisou sua comercialização no Brasil.

Fontes: Revista Cafeicultura e P&A

ESTRESSE HÍDRICO COMPROMETE SAFRAS
O longo período sem chuvas nas principais regiões de café Arábica foi prejudicial para a colheita deste ano, 
especialmente em Minas Gerais e na região Mogiana de São Paulo, que juntas representam mais de 70% do 
total da produção de Arábica do Brasil. O estresse hídrico causou deficiência da água no solo e, 
consequentemente, árvores com folhas amareladas e secas. Sob condições de maturação forçada, os frutos do 
café estão passando diretamente de imaturos para sobremaduros. O déficit de água reduziu o crescimento de 
novos ramos o que também impactará a próxima colheita de café.

Fonte: Procafé

CAFÉ COM SABOR DA ETIÓPIA SERÁ PRODUZIDO NO BRASIL?
Para produzir uma linha completa de cápsulas Dolce Gusto com café do Brasil, a Nestlé necessita de um sabor específico da Etiópia. O governo 
do Brasil autorizou a empresa a fazer testes em escala não comercial das três variedades desenvolvidas no centro de pesquisa da Nestlé na 
França as quais replicam a qualidade do Arábica etíope requerida. As variedades foram plantadas em uma localidade não identificada e a 
primeira colheita acontecerá este ano. Serão necessárias pelo menos três colheitas para assegurar que a qualidade do produto cumpre com 
os requerimentos antes de solicitar uma aprovação do governo brasileiro para que os produtores locais cultivem este café comercialmente.

Fonte: Revista do Café
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PILÃO LANÇA CÁPSULAS DE ALUMÍNIO
A Pilão, marca da JDE, líder no mercado de café no Brasil, lançou uma linha de cápsulas de alumínio para substituir as de plástico como parte 
das celebrações do 40º aniversário da marca. O novo portfolio apresenta cafés Arábica e Robusta de alta qualidade, 100% certificados UTZ 
em cápsulas compatíveis com a máquina Nespresso.

Fonte: Revista Cafeicultura

CAFÉ SERÁ PLANTADO EM PASTAGENS DEGRADADAS RECUPERADAS

VENDAS PELO SISTEMA DE BARTER RECORDE NA EXPOCAFÉ
A Expocafé é uma das maiores feiras comerciais de café no Brasil e uma importante promotora de informação de qualidade e acesso a 
inovação tecnológica e pesquisa de última geração entre os pequenos produtores. Em 2018, gerou mais de R$ 50 milhões (US$ 13 mi) em 
vendas com o sistema de barter, batendo o recorde do ano passado. A feira, organizada anualmente pela Cooperativa de Três Pontas 
(Cocatrel), teve 160 expositores e atraiu 12.000 pessoas.

Fonte: CaféPoint
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Os municípios de Juruena e Cotriguaçu, no Vale do Rio Juruena do estado de Mato Grosso, firmaram um acordo para recuperar mais de 
182.000 hectares de pastagem degradada em ambos municípios até 2023. Esta recuperação liberará terra para aumentar a produção 
sustentável de leite, carne e outros produtos como café, cacau e castanha do Brasil. Os objetivos do Projeto Compacto desenvolvido pelo IDH 
são aumentar a produção de café em 500% em Juruena e 300% em Cotriguaçu, enquanto se legalizam os direitos de terra dos produtores. O 
Vale de Juruena tem um importante papel de preservação ambiental devido a sua extensa área florestal, 85% da qual está conservada.

Fonte: IDH

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Maio de 2018

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

347,00

BM&F (US$/60kg Arabica) Real R$ / Dólar US$

Set 2018 30 Maio 2018
Dez 2018

Mar 2019

3,74
+ 9,8%

465,00

460,00

460,00

505,00

500,00

145,05
148,10

155,45

GARRAFA DE CAFÉ LANÇADO COM MICRO LOTE PREMIADO
A Orfeu lançou 400 garrafas de vidro exclusivas com seu lote de café ganhador do Cup of Excellence (CoE) para 
celebrar o Dia Nacional do Café no Brasil em 24 de maio. O desenho da garrafa permite aos consumidores ver os 
grãos cultivados a 1.300m de altitude no Sul de Minas e processados como naturais. A ideia da empresa é mostrar 
que cafés de primeira qualidade também são vendidos no mercado brasileiro e não apenas exportados como a 
maioria dos cafés premiados com o Cup of Excellence.

Fonte: Café Editora

RECICLAGEM CONTINUA SENDO DESAFIO PARA AS EMPRESAS DE CÁPSULAS
Com o crescente consumo de cápsulas de café no Brasil, as empresas criaram programas em anos recentes, ou estabeleceram associações 
para reciclar as cápsulas usadas. A Nespresso, que chegou ao Brasil em 2006, começou seu programa de reciclagem em 2011 e um centro de 
reciclagem em 2016. Isto ajudou a empresa a melhorar seus números: 13% das cápsulas foram recicladas em 2017 em comparação com 6% 
em 2016, com 17% recicladas nos 4 primeiros meses de 2018. A Nespresso trabalha com pontos de coleta em suas lojas e sócios que coletam 
e reciclam o material. A Três Corações começou sua iniciativa de reciclagem em 2017 com unidades de coleta espalhadas pela cidade de São 
Paulo. A JDE começou seu sistema de reciclagem há seis meses com um enfoque diferente no qual os consumidores enviam as cápsulas 
usadas por correio regular para a empresa (com selo pago pela JDE). As empresas terão que trabalhar de forma mais eficiente para reciclar 
suas cápsulas usadas além de contar com os consumidores para que as depositem nas unidades de coleta caso eles desejem cumprir com 
seus compromissos de sustentabilidade no futuro próximo.

Fonte: Revista Veja 
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OPINIÃO

O PAPEL DOS CURRÍCULOS NACIONAIS NA PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

por Carlos H. J. Brando

A Plataforma Global do Café (GCP) vem desenvolvendo Currículos de Sustentabilidade do Café (CSCs) nos países em que opera atualmente. Esses 
conjuntos de boas práticas estão hoje em diferentes estágios de desenvolvimento em diferentes países produtores.

Os CSCs são desenvolvidos em um processo colaborativo que envolve não apenas os principais parceiros locais, por exemplo, serviços de extensão 
e institutos de pesquisa, mas também os próprios padrões de verificação/certificação de sustentabilidade e outros atores relevantes. Essa 
abordagem colaborativa torna os CSCs receptivos às necessidades e peculiaridades locais e cria uma forte sentido de pertencimento. Como 
resultado, tendem a ser incorporados por serviços de extensão, cooperativas e associações de cafeicultores, exportadores, etc.

Todas as partes interessadas se beneficiam do currículo de sustentabilidade, incluindo os padrões de certificação/verificação estabelecidos, como 
Rainforest Alliance e 4C, porque os CSCs são de domínio público e os produtores podem os utilizar para tomar a decisão comercial de serem 
verificados ou certificados. Os CSCs fornecem a base para boas práticas que beneficiam os produtores e, portanto, abrem caminho para a 
verificação/certificação e facilitam a inclusão de pequenos produtores, mais difíceis de alcançar e de incluir no processo de melhoria.

Outra vantagem dos CSCs é que eles são construídos em um processo colaborativo que envolve parceiros locais e são de propriedade deles, 
ajudando a "desbloquear" recursos que estão disponíveis nestes países para promover a sustentabilidade, por exemplo: técnicos e veículos de 
serviços de extensão, financiamento e treinamento de técnicos de cooperativas e exportadores. Onde o ambiente propício local não está 
disponível, o CSC pode ser um forte incentivo para o seu desenvolvimento, por exemplo, com a criação de um serviço de extensão ou centro de 
treinamento de agricultores.

Por último, mas não menos importante, os CSCs têm uma capacidade única de alinhar a cadeia de fornecimento de café nos países produtores 
em torno de objetivos comuns e da agenda comum de sustentabilidade. Isso traz sinergia de ações, otimização no uso de recursos e respostas 
focadas para superar as lacunas que os próprios CSCs podem ajudar a identificar, especialmente aquelas que podem afetar os pequenos 
produtores.

A sustentabilidade dos pequenos produtores é um grande desafio, seja para torná-los sustentáveis ou para demonstrar que já são assim. Os 
exemplos do Brasil e do Vietnã, nos quais a GCP ajudou no desenvolvimento pioneiro dos CSCs, mostram que os currículos podem ser um recurso 
para ajudar a expandir a sustentabilidade, embora o Brasil já seja conhecido como a maior fonte mundial de cafés certificados/verificados, com 
o Vietnã vindo em seguida.

A recente conferência "Padrões de Sustentabilidade Global" realizada no Brasil pela ISEAL Alliance discutiu detalhadamente como atualizar a 
forma de avaliação da sustentabilidade hoje e como ela será medida ou rastreada no futuro. Uma proposta frequentemente mencionada deriva 
da chamada abordagem de paisagem e compreende uma visão jurisdicional ou regional da sustentabilidade. O CSC pode ser a principal 
ferramenta para ajudar a avançar nesses conceitos com a criação de "regiões cafeeiras sustentáveis", com base nos indicadores atuais e em um 
esquema dinâmico de melhoria e rastreamento contínuos. Isso deve ser comparado a um cenário estático, em preto e branco, de ser ou não 
sustentável, ou seja, atender ou não determinados requisitos sociais e ambientais, em alguns casos também econômicos e de gestão agrícola.

Muito trabalho deverá ser dedicado ao desenvolvimento, teste, 
aperfeiçoamento e implementação desses novos conceitos, mas 
os NSCs podem ser aliados importantes no processo e o Brasil 
pode ser um modelo útil em escala real. Os 86% dos produtores 
brasileiros que cultivam menos de 20 ha (50 acres) de café 
respondem por 52% da produção do país. A maioria desses 
produtores não pertence a cooperativas ou associações, e é difícil 
de alcançar com treinamento técnico e conceitos além do campo 
da agronomia, por exemplo, gestão e ciências sociais. O Currículo 
Brasileiro de Sustentabilidade do Café (CSC) e seus 18 itens 
fundamentais, totalmente alinhados com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU, juntamente com 
uma abordagem jurisdicional das regiões cafeeiras regionais, está 
a caminho de tornar mais pequenos produtores mais sustentáveis 
no Brasil.
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PRÉ SECADOR ESTÁTICO PARA SECADOR ROTATIVO SRE É LANÇADO

MÁQUINA DO MÊS

A linha de secadores rotativos Pinhalense sofreu uma série de melhorias nos últimos anos, incluindo:
- ventiladores mais eficientes para aumentar o fluxo de ar e pressão e diminuir o consumo de energia;
- ventiladores maiores para reduzir o tempo de secagem, sem impactos adversos na qualidade do café;
- fornos maiores para atingir o mesmo objetivo acima;
- sistemas de alimentação de casca mais eficientes e
- tambores divididos para secar micro lotes.

O desenvolvimento mais recente, sendo lançado, é um pré secador estático montado sobre o secador rotativo SRE, onde o silo de carga 
geralmente é localizado. Em outras palavras, a Pinhalense ampliou o silo e equipou-o com um sistema de distribuição de ar quente para 
torná-lo um pré secador, que descarrega diretamente no secador rotativo.

O ar limpo e quente é fornecido por um 
ventilador que o suga de uma câmara de 
aquecimento criada em torno da chaminé, para 
usar calor que normalmente é perdido, 
absorvido pelo ambiente. O ar que entra pela 
parte inferior do pré secador está livre de 
fumaça que, por sua vez, é liberada no topo da 
chaminé.

O pré secador estático pode receber café cereja 
ou pergaminho que seria carregado no tambor 
de secagem. O secador diminuirá o tempo de 
secagem no tambor rotativo em algumas horas, 
dependendo da umidade do café que entra e do 
tempo que ele permanecerá na câmara de 
secagem estática. Nenhum combustível sólido 
adicional é necessário.

Mesmo que um secador estático não homogenize a umidade do café recebido, o secador rotativo SRE executará essa tarefa posteriormente. 
Este será o caso, mesmo para lotes que chegam com café apresentando uma boa dispersão do conteúdo de umidade e que não podem ser 
homogenizados em um secador estático somente.

O pré secador superior também é um ótimo recurso nos casos em que o secador rotativo é usado em benefícios secos para concluir a 
secagem ou para homogenizar lotes irregulares. Como o tempo de secagem é curto nestes casos – algumas horas –, o pré secador aquecerá 
o café que teria de ser aquecido no tambor do secador.

No caso de uma única fonte de calor – uma caldeira ou um forno múltiplo para vários secadores – ser usada para alimentar uma bateria de 
secadores rotativos SRE, essa mesma fonte pode alimentar ar quente ao pré secador, talvez em volumes maiores para acelerar a 
pré-secagem. Um radiador específico pode ser colocado para cada pré secador superior no caso de uma caldeira ou, no caso de um forno de 
múltiplos secadores, um tubo de ar quente específico.

Este novo sistema de secagem “híbrido” lançado pela Pinhalense oferece secagem mais rápida e economia de energia, com total 
preocupação com a qualidade do café.

O secador estático superior pode ser fornecido como um kit para ser instalado nos silos de carga dos secadores rotativos SRE Pinhalense já 
existentes, dependendo do ano de fornecimento, do tamanho do secador e do tipo de forno. Entre em contato com o agente Pinhalense / 
P&A mais próximo de você ou com a P&A para obter mais detalhes.

NOVO
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