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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:

- A CRISE DO CAFÉ E MELHOR CONTROLE DO PROCESSAMENTO (pág. 3)

- MELHOR CONTROLE DE PROCESSAMENTO PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E MARGENS  (pág. 4)  

SISTEMA DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA ANALISAR QUALIDADE DO CAFÉ

MODELO PARA COMPREENDER A PRODUÇÃO BIENAL E SEUS IMPACTOS NO MELHORAMENTO 
GENÉTICO E PRODUTIVIDADE

A cadeia brasileira de café deve incorporar um sistema inteligente e inédito para agilizar e 
melhorar a análise de café em um futuro próximo. A CoffeeClass, como esta tecnologia é 
chamada, foi desenvolvida por pesquisadores da Embrapa Instrumentação e utiliza visão 
computacional, inteligência artificial (IA) e técnicas avançadas para analisar e avaliar 
automaticamente, em poucos minutos, a qualidade geral do café torrado e moído sem 
necessidade de preparar a bebida ou provar. A ferramenta inteligente, que ainda é um 
protótipo, possui grande potencial de trazer inovação à cadeia do café, assim que se tornar 
disponível para os produtores no campo, assim como para os consumidores nos 
supermercados.

Fonte: Emprapa

BOTÕES FLORAIS SE PROTEGEM CONTRA SECA E TEMPERATURAS ALTAS 

Pesquisas apoiadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e pela Empresa de Pesquisa 
Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG) mostram que o padrão de produção bienal faz com que a comparação da produtividade 
de diferentes variedades de café se torne desafiadora. Os geneticistas não conseguem saber e recomendar quais variedades de 
café são mais úteis para os produtores sem uma medição precisa dos rendimentos. Um modelo computacional foi desenvolvido 
para compensar o efeito bienal na produção de café, reduzir o erro experimental e aumentar a utilidade dos dados obtidos em 
testes de campo. O modelo pode ajudar a melhorar a qualidade das variedades de café fornecidas aos produtores e sua 
produtividade, uma vez que o gerenciamento eficaz das condições de cultivo as afeta diretamente. Os produtores podem adaptar 
estratégias de cultivo para plantas individuais usando as informações obtidas com este modelo. Os pesquisadores também 
descobriram que o efeito bienal na produção de café não segue um padrão bem definido, como se pensava anteriormente. 
Algumas plantas de café apresentam rendimentos razoavelmente estáveis ao longo dos anos. Outras podem ter rendimentos altos 
por dois anos e produtividade reduzida no terceiro. O novo modelo também permite que os pesquisadores determinem porque 
os cafeeiros individuais podem ter rendimentos altos ou baixos a cada ano.

Fonte: American Society of Agronomy

Uma pele/crosta branca que cobre parcialmente os botões florais e depois desintegra-se está 
sendo observada em regiões cafeeiras de Minas Gerais e São Paulo. Este fenômeno está 
provavelmente ligado à necessidade dos cafeeiros de se protegerem e de protegerem suas 
flores contra as altas temperaturas e a seca que afetam as lavouras nessas regiões. A pele 
protege os botões contra a perda excessiva de água, alta radiação, dessecação pelo calor e 
queima. Essa autoproteção da florada no estágio de brota mostra como os 
cafeeiros podem desenvolver resiliência a condições climáticas adversas, a fim 
de garantir a viabilidade da florada e de suas estruturas reprodutivas.

Fonte: Peabirus
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VENCEDOR DO 7º PRÊMIO DO CERRADO MINEIRO É VENDIDO POR PREÇO RECORDE

CONSUMO DE CAFÉ BRASILEIRO TERÁ CRESCIMENTO MAIS FORTE EM 2020

ITALIANA MASSIMO ZANETTI COMPRA CAFÉ PACAEMBU
A Massimo Zanetti comprou a torrefadora brasileira Café Pacaembu para expandir sua presença no país, o segundo maior mercado 
consumidor de café do mundo. A Café Paecambu, uma empresa familiar fundada em 1957 e localizada na cidade de Vargem 
Grande do Sul, região Mogiana do estado de São Paulo, é atualmente a 9ª maior torrefação de café do Brasil.

Fontes: Valor Econômico e Estadão
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CACIQUE LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL DE NOVA FÁBRICA DE SOLÚVEL NO ESPÍRITO SANTO
O grupo de café solúvel Cacique realizou uma cerimônia de lançamento de sua nova fábrica em Linhares, estado do Espírito Santo, 
cuja operação está prevista para o primeiro semestre de 2021. A Cacique, a principal indústria de café solúvel da América Latina, 
investirá aproximadamente R$ 300 milhões (US$ 75 milhões) nesta nova planta, com capacidade de produção de 12.000 
toneladas de café por ano e geração de 200 empregos diretos e 800 indiretos. Esta será a primeira fábrica do grupo fora de 
Londrina, estado do Paraná, onde está sediada.

Fonte: Jornal Fato

Líderes da indústria acreditam que o consumo de café no Brasil deverá crescer mais rapidamente apenas em 2020, depois do 
cenário econômico adverso deste ano, que levou a um crescimento tímido do consumo e a margens reduzidas no setor. Embora 
os preços do café tenham atingido mínimos históricos nas bolsas, as indústrias não puderam repassar os preços mais baixos aos 
consumidores devido a menor disponibilidade de cafés com a qualidade que precisavam. O consumo interno deve permanecer 
estável em 21 milhões de sacas de café verde em 2019.

Fonte: Valor Econômico 

O Prêmio Cerrado Mineiro de Qualidade deste ano registrou um novo recorde de preço de R$ 20.017 (US$ 4.918) por saca na 
categoria Natural. O preço pago pelo café da variedade Rubi, cultivado na Fazenda Londrina, que atingiu 90,04 pontos, ultrapassou 
os R$ 19.000 (US$ 4.668) pagos na edição de 2018. O café Catuaí Vermelho da Fazenda Douradinho e o Mundo Novo produzido 
na Fazenda Jacu Lugar Tijuco ficaram em segundo e terceiro lugares. O lote de café vencedor na categoria Cereja Descascado foi 
um Bourbon Amarelo cultivado na Fazenda Dona Neném com 87,63 pontos. A Fazenda Estrela ficou em segundo lugar com o café 
Catuaí Vermelho e o Guima Café em terceiro, com o Bourbon Amarelo. As vendas antecipadas e o próprio leilão geraram um 
faturamento total de R$ 509.433 (US$ 125.168), excedendo o montante de R$ 389.983 (US$ 95.819) em 2018. A edição de 2019 
lançou o Troféu Ético Rastreável que visa valorizar e reconhecer boas práticas sociais, ambientais ou agrícolas. O projeto "Brotar - 
A criança como multiplicadora" do Guima Café levou o troféu.

Fontes: Federação dos Cafeicultores do Cerrado e Notícias Agrícolas

CAFÉ VENCEDOR DO CUP OF EXCELLENCE 2019 SUPEROU 92 PONTOS
O lote de café da Fazenda Pai e Filho, no município de Ibiraci, Minas Gerais, que 
pontuou 92,23 pontos, conquistou o primeiro lugar no concurso Cup of 
Excellence 2019, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA), 
em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos s (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE). O 
concurso teve um total de 27 vencedores – cafés com 87 pontos ou mais – de 
nove origens brasileiras. Esses vencedores participarão agora de um leilão 
on-line dia 26 de novembro, quando os principais compradores do mundo 
competirão pelos melhores cafés brasileiros. O preço pago pela saca vencedora 
no ano passado foi de R$ 73.000 (US$ 143 por lb), um valor 13.180% superior 
ao preço vigente na ICE (bolsa de Nova York) na época.

 Fonte: BSCA
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OPINIÃO

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de outubro de 2019

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

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

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

308,00

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

Dez 2019 31 Out 2019
Mar 2020

Mai 2020

4,01
+ 18,5%

465,00

460,00

460,00

545,00

540,00

121,20
126,10

129,10
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A CRISE DO CAFÉ E MELHOR CONTROLE DO PROCESSAMENTO
O uso de tecnologia da informação para automatizar totalmente o processamento do café tem sido utilizado em grandes benefícios 
no Brasil, com resultados variados. A novidade parece agora ser a automação de partes específicas do processo, onde o controle é 
mais necessário e os ganhos, mais tangíveis.

Nesta linha de pensamento, o controle do processo de secagem deve estar à frente. Muitos especialistas afirmam que a secagem é 
onde mais qualidade é perdida em toda a cadeia de processamento, com ênfase no controle deficiente de temperatura do café, seja 
em máquinas ou ao sol. A secagem mecânica pode ser equivalente à secagem ao sol com controles adequados e com a vantagem 
adicional de que a secagem mecânica pode ocorrer independentemente das condições climáticas. Além disso, o uso da tecnologia da 
informação para monitorar a secagem ao sol não é prático e muito menos eficiente.

O controle da temperatura do café que está sendo secado – o parâmetro crítico – deve ser realizado usando sensores de temperatura, 
não apenas na massa do café, mas também no ar quente e na fonte de calor, para ajustar o atraso entre o que acontece na fonte de 
calor e no café. As curvas e perfis de secagem do café podem ser criados para diferentes tipos e qualidades de café, e replicados 
quando necessário.

A coleta automática de amostras de café em diferentes estágios do benefício pode ser usada para aumentar a transparência e a 
eficiência. Por exemplo, a colocação estratégica dos coletores de amostras permite a verificação em escala real do conteúdo de 
impurezas, o rendimento do descasque (café descascado vs. café não descascado) e os defeitos físicos, a serem comparados com os 
de amostras de café do mesmo lote. A combinação de coletores automatizados com balanças de fluxo conectados a um sistema de 
controle por computador permite medir em tempo real o desempenho e fazer os ajustes, se e quando necessário.

O “blend” (a liga) está se tornando cada vez mais relevante para oferecer qualidades específicas exigidas por clientes de todos os 
tamanhos e para manter a consistência de grandes lotes. Os sistemas convencionais de liga já não são suficientes à medida que a 
capacidade dos benefícios cresce na maioria das origens e os requisitos de eficiência e precisão da liga aumentam para benefícios de 
todos os tamanhos. Os sistemas de liga automatizados e programáveis oferecem maior precisão e homogeneidade, possibilidade de 
replicar ligas e tempo de programação curto.

As balanças eletrônicas para sacos e big-bags oferecem maior precisão e eficiência, melhor desempenho e menores perdas que as 
máquinas mecânicas. Programáveis e com interface para computadores, impressoras e automação, essas balanças atendem uma 
ampla gama de necessidades, desde as altas capacidades de pesagem e ensacamento de grandes lotes até os requisitos de micro 
lotes, com soluções específicas para cada caso.

Os big bags estão se tornando uma alternativa econômica e eficiente para armazenar volumes de café a serem beneficiados, bem 
como estoques intermediários de café pré-processado para serem ligados e enviados aos clientes em sacas convencionais, big bags 
ou em containers a granel.
 
Com os preços de café muito baixos e margens apertadas, produtores e traders devem contar com a tecnologia da informação para 
aproveitar ao máximo seus benefícios de processamento existentes.

por João Alberto Brando
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MELHOR CONTROLE DE PROCESSAMENTO PARA AUMENTAR A EFICIÊNCIA E MARGENS 

+ Blending 
valve

Blending 
beltA VÁLVULA E ESTEIRA DOSADORA VEDP preparam 

qualquer receita ou liga desejada com alta precisão e 
as replica com 100% de fidelidade. São fáceis de operar 
com a ajuda de interfaces para painéis touch screen, 
possuem um tempo de set up rápido e fornecem um 
alto padrão de homogeneidade.

Os COLETORES DE AMOSTRAS PNEUMÁTICOS CAP podem ser instalados em qualquer 
tubulação para permitir a coleta de amostras em qualquer estágio de processamento. 
O intervalo e o tempo de coleta são fáceis de ajustar em uma operação 100% 
automatizada. O sistema de sucção de amostras fornece máxima fidelidade e evita 
danos físicos ao produto.

Coffidential 143: http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_143__versao_portugues.pdf

O SISTEMA DE CONTROLE DE SECAGEM CSP com três pontos de medição de temperatura 
diminui a oscilação da temperatura, reduz o tempo de secagem e também o consumo de 
combustível. Com a ajuda das curvas de secagem customizadas o sistema pode usar “perfis 
de secagem” para simular condições de secagem ao sol em um ambiente controlado e 
melhorar o controle da qualidade do café

Coffidential 141: http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_141__versao_portugues.pdf
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BALANÇAS ELETRÔNICAS PARA SACAS, 
DE FLUXO E PARA BIG-BAGS

Coffidential 143: 
https://bit.ly/2CDiWyb

Coffidential 139: 
https://bit.ly/2O6fKAA

Coffidential 139: 
https://bit.ly/2O6fKAA

Coffidential 143: 
http://peamarketing.com.br/imgs/pa_coffidential_143__versao_portugues.pdf


