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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
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- CAFÉS NATURAIS DE CEREJAS MADURAS: LAVADORES, SEPARADORES DE VERDES E SELECIONADORAS 

  ELETRÔNICAS (pág. 4) 

FALTA DE CHUVA AFETA ÁREAS PRODUTIVAS DE CAFÉ

FUNGICIDA MAIS EFICAZ E MENOS TÓXICO PARA CONTROLE DE NEMATOIDES É LIBERADO

O cinturão produtivo de café no Brasil está sofrendo o impacto das altas temperaturas e baixos 
volumes de chuva em pleno desenvolvimento da safra 2020/21. De acordo com dados do 
Sismet, sistema de monitoramento agrometeorológico da Cooxupé, áreas produtoras de café 
não registraram chuvas volumosas nos últimos quatro meses. Apesar das chuvas em algumas 
localidades no começo de setembro, o desenvolvimento dos grãos deverá ser impactado pela 
falta de chuva e temperaturas maiores que o usual. Este cenário preocupa os produtores que 
estão retendo seus cafés. A qualidade do café pode diminuir também nesta safra quando a 
produção deve alcançar 50 milhões de sacas, uma queda de 20% em relação a 2018.

Fontes: Agência Estado, Cepea e Notícias Agrícolas

DESFOLHAMENTO SEVERO PREOCUPA PRODUTORES DO CERRADO
Cafeicultores da região do Cerrado, Minas Gerais, estão preocupados com a alta taxa de desfolhamento que pode reduzir, de forma 
significativa, o potencial produtivo para 2020. A região registrou uma queda de 10% na produção nesta safra devido ao clima adverso e este 
cenário indica que a grande safra tão esperada para o próximo ano pode não ocorrer.

Fonte: Canal Rural

Produtos à base do ingrediente ativo Fluopiram foram liberados pelo governo brasileiro 10 anos depois que sua análise inicial foi solicitada. 
O produto está atualmente disponível nos países europeus, Estados Unidos e Austrália. Este fungicida, altamente eficaz e menos tóxico, é 
uma nova opção para o controle de nematoides e fungos nas culturas de batata, café, arroz e soja. Todos os estudos e informações 
apresentados, bem como suas recomendações de uso, foram avaliados e aprovados do ponto de vista toxicológico e ambiental pelas agências 
de saúde e meio ambiente, Anvisa e Ibama, respectivamente. Os produtos foram considerados seguros para a saúde humana e o meio 
ambiente.

Fonte: Estadão Conteúdo

UM TIPO DE LEPROSE DIFERENTE ATACA O CAFÉ DO NORTE DE MINAS
A leprose, uma doença causada pelo vírus da mancha anular, ataca folhas, ramos e frutos da planta do café. Apesar da ampla distribuição da 
doença, os ataques mais severos vêm sendo observados em regiões mais quentes e secas. A leprose está apresentando sintomas diferentes 
no Norte de Minas. Seu impacto é notado nas folhas externas voltadas para o sol da manhã ao invés das folhas internas voltadas para o sol 
da tarde. Suas lesões, geralmente circulares, são menores e aparecem como pontos amarelados no Norte de Minas.

Fonte: Procafé

ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL APROVADA POR DEPUTADOS VAI PARA O SENADO
Produtores de todo Brasil poderão se inscrever e atualizar seu Cadastro Ambientar Rural (CAR) a qualquer momento se a Medida Provisória 
for agora aprovada pelos senadores. O sistema será atualizado muito mais frequentemente e as agencias, órgãos ambientais, bancos e outras 
instituições do governo poderão utilizar o Cadastro para acessar informações sobre o que é produzido nas propriedades 

Fonte: Inmet

Instituto Nacional de Meteorologia
Mapa: 15 de setembro de 2019
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BRASIL, NAÇÃO DO CAFÉ TEM NOVA IDENTIDADE VISUAL

EXPORTAÇÃO RECORDE DE CAFÉ SOLÚVEL

DIFERENTES SENSORES AVALIAM CONDIÇÕES EM ÁREAS PRODUTORES PARA AUMENTAR EFICIÊNCIA
Pesquisa avalia o uso de diferentes sensores para identificar áreas que apresentam predisposição para alta ou baixa produtividade de café. O 
objetivo é ter novas ferramentas para aumentar a eficiência da produção do café e para alcançar níveis maiores de sustentabilidade. A coleta 
de dados para estimar a saúde e o vigor da planta é realizada através de 14 sensores acoplados a um trator agrícola numa frequência de 5 
hertz. Informações sobre a altura da planta, diâmetro, volume, vigor vegetativo e índices de vegetação, etc. são obtidas através de imagens 
feitas com a ajuda de drones. Além disto, imagens de satélite também são utilizadas para coletar informações históricas, desde a sua 
implantação até os dias atuais utilizando índices de vegetação. Tais técnicas, já utilizadas em outras culturas, nunca foram utilizadas no café.

Fonte: Esalq/USP
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Após o recorde histórico de exportações de café verde em 2018, os embarques de café solúvel do Brasil também atingiram um nível recorde 
nos 12 meses de setembro de 2018 a agosto de 2019, com 4 milhões de sacas equivalentes de café verde exportadas, 2,7 milhões das quais 
de janeiro a agosto de 2019. Isso representa 9,8% do total das exportações brasileiras de café e um aumento de 10% em relação a 2018. Os 
Estados Unidos importaram 430 mil sacas, sendo o principal destino do café solúvel brasileiro em 2019 com um aumento de 2,8% em relação 
ao mesmo período do ano passado. A Rússia importou 257 mil sacas, uma redução de 10,3%, e a Indonésia, 196 mil sacas, um aumento de 
6,9% em relação a 2018.

Fonte: ABICS

A Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) apresentou a nova identidade visual do projeto “Brasil Nação do Café” em setembro 
passado, durante a Conferência e Exposição Mundial de Café da Associação de Cafés Especiais do Japão, principal evento deste tipo na Ásia. 
Desenvolvido como parte de sua parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), o novo 
conceito destaca a Nação do Café como produtora de micro e nano lotes de cafés especiais, exóticos e de alta qualidade, cultivados em 
diferentes origens cafeeiras do Brasil. Também mostra a eficiência de toda a cadeia produtiva nacional, com cafeicultores de todos os 
tamanhos que produzem cafés especiais de forma sustentável. A nova identidade visual visa responder à crescente demanda por café de 
qualidade por compradores globais.  

Fonte: BSCA 

e a situação da Reserva Legal e Área de Proteção Permanente (APP) de cada uma delas. Os produtores por sua vez poderão aderir aos 
Programas de Regularização Ambiental (PRA) para resolver seus passivos ambientais

Fonte: Agência FPA

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Setembro de 2019

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arábica Cereja Descascado (R$/saca de 60)

Cerrado MG

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

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

287,00

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

Dez 2019 30 Set 2019
Mar 2020

Mai 2020

4,15
+ 18.3%

415,00

410,00

410,00

485,00

480,00

119,40
124,25

129,10

VALOR DO CAFÉ EM MINAS GERAIS REPRESENTA MAIS DA METADE DO BRASIL E NO 
ESPÍRITO SANTO 3/4 DO VALOR DE TODOS OS PRODUTOS AGRÍCOLAS DO ESTADO
O valor bruto da produção (VBP) de todas as culturas brasileiras deve atingir R$ 399 bilhões (US$ 96,8b) em 2019. Esta estimativa é liderada 
pela soja (R$ 129,1b / US$ 31,3b), milho (R$ 60,4b / US$ 14,6b), cana de açúcar (R$ 58,3b / US$ 14,2b), algodão (R$ 41,6b / US$ 10,1b) e café 
(R$ 19,6 b / US $ 4,8 b). A renda bruta de Minas Gerais no café representa 54,9% do total do país. O café representa 76,5% da renda de todas 
as lavouras no Espírito Santo, 28,0% em Minas Gerais, 24,8% em Rondônia, 4,3% na Bahia, 3,8% em São Paulo e apenas 1,0% no Paraná.
 

Fonte: Café Embrapa
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MANTENDO A DIVERSIDADE DE ORIGENS*
Realidades duras e difíceis precisam ser abordadas nos países produtores de café para manter a diversidade de origens. Os cafeicultores devem 
ganhar dinheiro para garantir a diversificação do fornecimento. Aumentar os preços do café por si só pode não ser suficiente em muitos países.

Minha experiência na maioria dos países produtores, vendendo máquinas de processamento de café para produtores e processadores de todos 
os tamanhos, cooperativas e governos, me permitiu adquirir uma boa percepção sobre o que acontece com o café, da semente ao porto. Meu 
trabalho com a Plataforma Global do Café aprofundou tal percepção.

O que mais me impressiona é a baixa produtividade e a pequena porcentagem do preço de exportação FOB que chega aos produtores. O 
tamanho médio das fazendas, muito pequeno na maioria dos países produtores exceto o Brasil, é outra realidade preocupante.

Aumentar apenas a produtividade pode ser uma faca de dois gumes, pois pode levar ao excesso de oferta e a preços ainda mais baixos. Portanto, 
precisamos diminuir a diferença entre os preços de exportação FOB e os preços na porteira da fazenda para transferir mais renda aos 
produtores. É impressionante como uma grande parte do preço de exportação não atinge os produtores em muitos países produtores.

Para aumentar a produtividade e o preço que chega aos cafeicultores, os países produtores precisam melhorar o que é chamado de ambiente 
favorável, isto é, serviços de extensão e treinamento, cadeias de suprimentos para insumos, equipamentos e o próprio café, financiamento, 
legislação, logística, etc. Isso mostra que a solução real não reside apenas dentro da porteira da fazenda, mas também fora dela, no ambiente 
negocial entre a porteira da fazenda e o porto.

As ações do governo desempenham um papel crítico e podem ter um grande impacto no ambiente favorável que ajuda a aumentar a renda dos 
cafeicultores. Uma maneira eficaz de alavancar ações governamentais e privadas para melhorar o ambiente favorável pode ser plataformas 
pré-competitivas que envolvam o próprio governo, a cadeia de suprimento, da semente à xícara, doadores e sociedade civil.

O tamanho médio das fazendas, muito pequeno, é outro fator estrutural que impede muitos cafeicultores de obter uma renda maior. Em 
números redondos, dos US$ 200 bilhões que os consumidores pagam pelo café, US$ 20 bilhões chegam aos os países produtores e apenas US$ 
14 bilhões chegam efetivamente às 12,5 milhões de unidades produtivas em todo o mundo. Estimando em média uma família de 4 pessoas por 
unidade produtiva, as 50 milhões de pessoas que dependem do café para viver recebem uma média de US$ 280 por ano ou menos de US$ 25 
por mês!

É muita gente para pouca terra, para pouco café. O tamanho médio da fazenda de café em todo o mundo, entre 1 e 2 hectares, não é grande o 
suficiente para garantir uma renda decente para os cafeicultores.

Será necessário ter uma quantidade menor de pessoas cultivando café e vivendo dele, ou sua renda terá que ser aumentada pela diversificação. 
Uma possibilidade para os produtores ganharem mais dinheiro é plantando outros produtos, incluindo culturas intercalares, mas a melhor 
opção pode ser diversificar a renda, com muitos produtores e seus familiares buscando empregos fora da fazenda, não necessariamente no 
campo mas principalmente em trabalhos urbanos. Os que permanecerem nas fazendas terão que tratar o café como um negócio.

Isso indica que, embora possamos estar buscando soluções para a crise somente no setor cafeeiro, as soluções também pertencem ao campo 
do desenvolvimento regional e nacional. O desafio de aumentar a renda muito baixa dos cafeicultores deve ser enfrentado com o apoio de 
políticas regionais de desenvolvimento econômico que estão além do setor cafeeiro e incluem principalmente a geração de emprego fora das 
fazendas de café. O desafio deverá ser enfrentado conjuntamente pelo setor cafeeiro e pelos governos com iniciativas pré-competitivas, como 
a Plataforma Global do Café tem proposto e implementado.

Dados recentes coletados pela Enveritas mostram que em países como Costa Rica, Vietnã, Brasil e Colômbia, onde, acrescento, há mais 
oportunidades fora das fazendas, mais filhos de cafeicultores estão dispostos a deixar as fazendas de café porque, acrescento novamente, eles 
têm alternativas melhores em outros lugares. A grande maioria dos filhos preferem permanecer nas fazendas de café em países onde, entendo, 
as alternativas de emprego fora são menores.

Por último, mas não menos importante, outra estratégia a ser considerada pelos países produtores de café é o desenvolvimento do consumo 
doméstico. O caso do Brasil mostra que o consumo doméstico de café é uma rede de segurança única para os produtores em épocas de preços 
baixos, para não dizer o tempo todo. Nos países onde o consumo de café aumenta, os cafeicultores podem vender seus produtos para 
torrefadores locais, um mercado cativo, sem mencionar a possibilidade de se tornarem pequenos torrefadores ou de abrir cafeterias. Uma 
maneira certa de garantir que um bom número de origens sobreviva é desenvolver o consumo doméstico de café nesses países.

* Conforme apresentado no painel "De volta ao futuro: o valor da diversidade de origens" no Fórum da SCTA (www.sc-ta.ch). Os slides 
correspondentes podem ser acessados em: http://www.peamarketing.com.br/SCTA-CarlosBrando-P&A-out2019-vfinal-PORTUGUES.pdf.

por Carlos H. J. Brando
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CAFÉS NATURAIS DE CEREJAS MADURAS: LAVADORES, SEPARADORES DE VERDES E 
SELECIONADORAS ELETRÔNICAS
Para produzir naturais de cerejas maduras é necessário fazer a a separação das cerejas colhidas exceto quando a colheita manual é perfeita, 
o que raramente é o caso hoje. Tradicionalmente usados no Brasil, onde os cafés naturais têm papel chave no consumo doméstico e 
exportação, os lavadores Pinhalense encontraram seu lugar em muitos outros países produtores como primeira máquina nos benefícios 
úmidos, precedendo os despolpadores e substituindo os tanques-sifões convencionais que consomem água e requerem mão de obra. 
Porém, seu papel na produção de naturais em origens típicas de cafés lavados tem sido até certo ponto ignorado.

O papel do lavador LSC da Pinhalense é separar os bóias, menos densos (“leves”), que “flutuam”, das cerejas mais densas (“pesadas”), que 
afundam, isto é, separar as cerejas sobremaduras e parcialmente secas daquelas que são em sua maioria maduras com imaturas misturadas, 
dependendo da qualidade da colheita. Como resultado desta separação, o lavador faz com que as cerejas sobremaduras e parcialmente 
secas estejam disponíveis para secagem em terreiros, em secadores mecânicos, ou em uma combinação de ambos os sistemas de secagem, 
para produção de um tipo de natural. 

Produzir naturais a partir de cerejas maduras, que afundam no lavador, pode exigir uma separação adicional, para eliminar as cerejas verdes 
antes da secagem. Há muita discussão no mercado hoje sobre o uso de selecionadoras eletrônicas para executar essa tarefa. Apesar de seu 
custo, as selecionadoras eletrônicas podem ser uma alternativa para produtores de micro lotes e cafés de alta qualidade e preço. Ainda uma 
outra possibilidade é usar os separadores de cerejas imaturas de alto desempenho da Pinhalense e produzir Black Honey, o cereja 
descascado secado com toda sua mucilagem (“black honey”), cujas características na xícara são muito próximas se não iguais às dos naturais 
na maioria das áreas de produção.

Os produtores de naturais de cerejas sobremaduras e parcialmente secas podem separá-las e processá-las de maneiras diferentes. Com a 
tecnologia Pinhalense, é possível separar estes dois tipos de cerejas que estão em diferentes estágios de maturação, possuem diferentes 
características organolépticas e devem ser secados separadamente, para produzir naturais que podem ter diferentes características na 
xícara. As cerejas sobremaduras de tamanho maior, em sua maioria no estágio de “passa”, possuem corpo e doçura que fazem delas um 
ingrediente único para “blends” de espresso de alta qualidade. Uma combinação de máquinas Pinhalense é, no entanto, necessária para 
obter estes chamados super-naturais: lavador seguido de separador por tamanho.

O lavador mecânico LSC, que recicla a pouca água que utiliza, é hoje o primeiro equipamento a ser usado independentemente do tipo do 
café produzido – natural, cereja descascado / honey ou lavado – e oferece outros benefícios além da separação de cerejas. Ele remove 
impurezas menores e maiores que o café assim como pedras, e tudo é descarregado continuamente, sem a necessidade de mão-de-obra. A 
separação de materiais estranhos ao café é crítica para evitar danos nos equipamentos e para estender a vida útil dos descascadores e 
torradores, no caso dos naturais, ou despolpadores e desmuciladores no caso de processamento de café lavado. Os lavadores Pinhalense 
possuem muitas vantagens sobre os tanques sifões convencionais, que consomem muita água, requerem frequentes descargas manuais de 
pedras (e bóias também, em alguns casos) e não separam materiais estranhos.

O lavador LSC Pinhalense, disponível em diversos tamanhos e capacidades, pode ser usado independentemente das outras máquinas para 
produzir café natural de cerejas maduras, incorporado facilmente em linhas existentes de benefício úmido fornecidas por outros fabricantes, 
para substituir os tanques sifões convencionais, e usado como primeira máquina nas linhas de benefício úmido Pinhalense.

As selecionadoras eletrônicas e os separadores de verde Pinhalense serão assunto de uma futura Máquina do Mês.


