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

- COVID-19, SUSTENTABILIDADE E MITOS DE MERCADO - 2 - FERMENTAÇÃO (pág. 3)

- REMOÇÃO DE MUCILAGEM (pág. 4)  

APP DA ABIC GARANTE SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA PARA O CONSUMIDOR FINAL 

SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ 2020 SERÁ 100% DIGITAL E GRATUITA

A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) lançou recentemente seu aplicativo gratuito ABICAFÉ que tem os objetivos de garantir 
segurança e transparência e aproximar a indústria e o consumidor final. O novo app permite que os usuários façam uma rápida consulta 
no momento da compra para saber se o produto é certificado e atende aos padrões de Pureza e Qualidade da ABIC. Informações sobre o 
perfil de sabor e outros atributos estarão disponíveis na plataforma, que também trará informações sobre a ABIC e suas ações e os 
usuários poderão enviar sugestões e dúvidas.

Fonte: Notícias Agrícolas

CAFÉ EXPORTADO NA PANDEMIA AJUDA A PLANTAR NOVAS ÁRVORES

Realizada anualmente em Belo Horizonte, Minas Gerais, o maior evento de café do Brasil e um dos cinco maiores do mundo, a Semana 
Internacional do Café (SIC) anunciou que, devido a pandemia, sua edição de 2020 será 100% digital e gratuita. Conhecida por sua extensa 
programação, milhões de dólares em negócios realizados e ampla rede de conexão, a SIC ocorrerá de 18 a 20 de novembro utilizando uma 
plataforma online exclusiva. Oferecerá palestras online, painéis, premiações, cursos, competições e recursos para reuniões e entrevistas. 
Empresas interessadas poderão expor seus produtos e marcas dentro da plataforma e vender seus produtos para os participantes da SIC. 
A edição de 2019 da SIC contou com um recorde de 23 mil visitantes de 31 países diferentes, R$ 50 milhões (US$ 9,3m) em negócios 
iniciados, 40 eventos simultâneos e 220 expositores.

Fonte: Semana Internacional do Café (SIC)

A Fazenda Daterra, localizada na região do Cerrado Mineiro, criou o projeto Beanstalk: para cada quilo de café torrado e vendido durante 
a pandemia, uma árvore nativa será plantada. Tal ação resultará em mais de 37 mil árvores nativas plantadas em uma floresta de 20 
hectares. Desde a fundação da fazenda em 1995, a empresa já plantou mais de 610 mil árvores nativas no Cerrado. Em 2016, A Daterra 
criou a Fundação Bioterra, com uma área de 200 hectares onde pesquisadores e cientistas podem realizar testes sobre microbiologia do 
solo e assim contribuir com a inovação científica.

Fonte: Globo Rural 

SUSTENTABILIDADE MANTIDA EM PERÍODO DE COVID-19
A colheita do café empregou muitas pessoas que perderam o trabalho durante o período de Covid-19, permitindo-lhes manter seus meios 
de subsistência e apoiar o comércio local. Este é mais um exemplo da sustentabilidade da produção brasileira de café que resulta do 
investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento, tecnologia e inovação. A produtividade saltou de 8 para 32 sacas por hectare nas 
últimas duas décadas. O Brasil produziu 18,9 milhões de sacas em uma área de 2,4 milhões de hectares em 1997 e estima produzir 60 
milhões de sacas em uma área de 1,9 milhão de hectares este ano. Por produzir mais em uma área menor e gerar mais de 8,4 milhões de 
empregos, a produção de café responde às preocupações dos consumidores sobre a sustentabilidade ambiental e social.

Fonte: CNC

POLINIZAÇÃO AUMENTA PRODUTIVIDADE DO CAFÉ EM 20%
A polinização por abelhas exerce um papel importante no aumento da produtividade de muitas culturas e o café não é exceção. Um 
aumento de 20% na produtividade foi registrado em lavouras de café que receberam polinização assistida e inteligente por abelhas na 
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EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CONILON E CAFÉS DIFERENCIADOS AUMENTAM
As exportações brasileiras de café atingiram 22,9 milhões de sacas de janeiro a julho de 2020, representando o segundo recorde histórico 
no período. A receita alcançou US$ 3 bilhões, crescimento de 29% em relação ao período anterior. O café Arábica representou 78,4% do 
volume total exportado, o Conilon atingiu 11,2% – crescimento de 15% em relação ao mesmo período em 2019 – e o solúvel representou 
10,3%. As exportações de cafés diferenciados chegaram a 3,8 milhões de sacas, segundo maior volume embarcado nos últimos cinco anos, 
e corresponde a 16,6% do total de café exportado e 21,1% da receita.

Fonte: Embrapa Café

Apesar do oeste do estado de São Paulo ser uma região predominantemente produtora de café 
Arábica, está começando a produzir Conilon, como parte de um projeto de 12 anos da Agência 
Paulista de Tecnologias dos Agronegócios (APTA). Os clones de Conilon foram adaptados às 
condições regionais e a produtividade média já chega a 70 sacas/ha. Os clones são tolerantes a 
nematóides e apresentam uma menor incidência de ferrugem e bicho mineiro. O bom 
desenvolvimento das plantas, alta produtividade, baixos custos de produção e proximidade das 
indústrias que demandam café Conilon faz com que a produção desta variedade seja uma 
alternativa sustentável para o produtor paulista. 

Fonte: Notícias Agrícolas

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

411,00

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

Set 2020 31 Ago 2020
Dez 2020

Mar 2020

5,48

575,00

570,00

570,00

655,00

650,00

133,75
135,35

134,70

MARIMBONDOS SÃO GRANDES ALIADOS PARA CONTROLAR BICHO MINEIRO
Um estudo do Instituto Federal do Sul de Minas comprovou que os marimbondos são 
grandes aliados no controle do bicho mineiro nas lavouras de café. Os testes foram realizados 
em duas condições diferentes: com uma área verde abundante ao redor da plantação de café 
e sem área verde.  O estudo mostrou que coisas simples, como ter uma associação de 
plantações como bananeira ou áreas verdes próximas ao café, trazem os insetos para perto 
para atuar como predadores de pragas e ajudarem em outros serviços ambientais. 

Fontes: EPTV e G1 

+ 14,9%
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Preços Brasileiros: Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Agosto de 2020

safra 2019/2020. Tal técnica – uso de polinização como bioinsumo – é algo novo e isto abre muitas oportunidades para expansão. Além 
do aumento da produtividade, o serviço ecossistêmico prestado pelos animais polinizadores gerou uma economia estimada em R$ 43 
bilhões (US$ 8 b) em 2018. A soja responde por 60% do valor estimado, seguida pelo café, com 12%.

Fonte: Canal Rural

CAFEICULTORES FORNECEM CAFÉ DIRETO AO CONSUMIDOR 
Produtores no Sul de Minas Gerais estão indo além de plantar, cultivar, colher e preparar o café, e estão chegando até o consumidor final. 
Esta nova postura está agregando um valor considerável ao produto, mesmo que não consigam fazer volumes muito grandes. Dois motivos 
impulsionaram esta onda: concursos de qualidade de cafés especiais e o fato dos consumidores estarem mais atentos à origem do café 
que compram e consomem. A terceirização de processos de torra, moagem e envase tem garantido a constante entrada de novos 
cafeicultores neste mercado. A venda do café processado pode duplicar os lucros quando comparados com a venda de grãos verdes. 
Porém é importante destacar que o produtor deve oferecer qualidades consistentes.

Fonte: G1
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COVID-19, SUSTENTABILIDADE E MITOS DE MERCADO - 2 - FERMENTAÇÃO

por Carlos H. J. Brando

No Opinião anterior foi mencionado que os mitos de mercado levam ao uso ineficiente de mão de obra e altos custos de produção. Foi 
adicionado que tais ineficiências vão além da mão de obra e podem incluir danos ambientais. Todos os mitos se referem à produção de 
cafés de qualidade que, de acordo com eles, requer:
1. colheita seletiva  2. fermentação natural e  3. secagem ao sol.

A colheita seletiva foi tratada no Opinião passado. Agora abordamos a fermentação, que foi criada para a remoção da mucilagem do 
pergaminho depois que as cerejas são despolpadas. As possibilidades de fermentação com e sem água existem desde o início, mas a 
primeira foi adotada muito mais amplamente.

A fermentação úmida requer muita água, necessita de mão de obra em várias etapas, mas especialmente para lavar o pergaminho 
fermentado, e o tempo que se requer, de 12 a 30 ou até 40 horas, faz com que o processamento contínuo seja impossibilitado. O consumo 
de água é especialmente alto pois a fermentação úmida geralmente requer um volume de água que corresponde a duas a três vezes o 
volume do tanque de fermentação: um volume quando o tanque é enchido com pergaminho e a água de transporte é drenada, um 
segundo volume de água limpa para permitir a fermentação úmida e um terceiro volume de água para lavar o pergaminho desmucilado e 
tirá-lo do tanque. Equipamentos mecânicos para lavar o café fermentado pode diminuir a necessidade de mão de obra mas a economia 
de água se restringe a apenas parte do terceiro volume requerido.

As primeiras máquinas para eliminar a mucilagem do pergaminho, criadas na primeira metade do século passado, faziam um bom 
trabalho de “limpeza”, mas consumiam a mesma quantidade de água ou até mais que a fermentação úmida. Pelo lado positivo, elas 
necessitavam muito menos mão de obra e permitiam o processo contínuo do despolpamento até a secagem. Estes desmuciladores não 
mudaram muito até os anos 80 e 90 quando novas gerações de máquinas fizeram com que o consumo de água caísse consideravelmente, 
a uma parte muito pequena em relação à quantidade que a fermentação úmida requer, chegando perto de zero mas não ainda neste nível. 
Os desmuciladores também podem ser usados para lavar o pergaminho depois da fermentação parcial ou completa sem a necessidade de 
mais água ou mão de obra.

O uso de fermentação úmida parcial combinada com lavagem em máquinas ou a remoção mecânica completa da mucilagem, tem como 
grande benefício a diminuição do tempo de fermentação, evitando perda de peso do café. Isto não foi mencionado antes, mas o tempo 
gasto em fermentação faz com que o produto final, o café verde, pese menos. Tal perda de peso, que depende do tempo de fermentação 
e da temperatura prevalente na região, pode ser de 1 a 2% até 6 ou mesmo 9% em condições extremas. Por isto, os desmuciladores 
podem ter um grande impacto positivo sobre a rentabilidade da produção de café, maior ainda quando não se usa qualquer tipo de 
fermentação.

O mito abordado neste Opinião é que a fermentação natural é necessária para produzir cafés de qualidade. Isto é verdade e pode ser 
traduzido em preços melhores de café para os produtores?

É fato que a fermentação pode afetar a qualidade do café, mas se este efeito é substancial e notável dependerá das condições ambientais, 
especialmente a altitude onde o café é produzido. Geralmente assume-se que em altitudes maiores a fermentação aumentará a acidez na 
xícara. Se isto será convertido em melhores preços de café para os produtores dependerá do grau deste aumento e, muito importante, do 
acesso do produtor ao mercado para lucrar com esta diferença de qualidade.

A evidência empírica mostra que exceto talvez em micro lotes e no segmento superior do mercado de cafés especiais, onde pode ser 
possível lucrar com nuances de alta qualidade, a remoção mecânica de mucilagem está sendo amplamente aceita. A prova cega de 
amostras do mesmo café, fermentado e mecanicamente desmucilado, não mostra diferenças de qualidade para a maioria dos terroirs. 
Assim está se tornando realmente um mito que a fermentação natural é necessária para produzir cafés de qualidade. 

Outro fator a favor da remoção mecânica da mucilagem é o ganho de peso; mesmo assumindo que o produtor conseguirá lucrar com a 
diferença de qualidade, seria ela suficiente para compensar a perda de peso na fermentação? Já que também existe uma evidência 
empírica  de que a fermentação por um curto período de 8 a 10 horas – por exemplo, durante a noite – seguida de remoção mecânica da 
mucilagem pode simular a fermentação completa, a perda de peso pode ser minimizada mas não o consumo de água no caso de 
fermentação curta seguida de desmucilagem mecânica.
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REMOÇÃO DE MUCILAGEM

Pode parecer estranho que a palavra “qualidade” esteja presente acima no lado direito e não no esquerdo. No entanto, apesar do 
mito associar qualidade com fermentação natural, é necessário realizar uma série de procedimentos que envolvem mão de obra 
treinada e experiente para evitar perdas de qualidade na fermentação. Tanto a decisão de quando interromper o processo para evitar 
fermentações indesejadas quanto a lavagem do café fermentado requerem pessoal treinado e dedicação. Dependendo das condições 
climáticas, a fermentação pode terminar tarde da noite ou de madrugada, quando a lavagem deve ser realizada para que a qualidade 
do café não seja perdida. Além disso, mudanças no clima e principalmente nas temperaturas requerem tempos de fermentação 
diferentes que podem afetar a qualidade e reduzir a sua consistência.

Os desmuciladores DMPE Pinhalense evitam perdas de qualidade relacionadas à fermentação excessiva e permitem a produção de 
cafés com qualidades consistentes, uma exigência dos torrefadores que vai desde os cafés especiais até os comerciais. Além do 
controle total do processo, as máquinas DMPE permitem o fluxo contínuo do café, desde a recepção da cereja até a secagem do 
pergaminho. Finalmente, o grau de remoção da mucilagem também pode ser ajustado para produzir diferentes tipos de café cereja 
descascado (CD/“honey”), com um grau variável de mucilagem aderido ao pergaminho.

Os desmuciladores Pinhalense possuem várias capacidades para receber café de linhas de despolpamento de diferentes tamanhos. 
Também podem ser usados para lavar café que tenha sido submetido a fermentação seca ou úmida, parcial ou total. O uso dos 
desmuciladores em combinação com a fermentação elimina o risco de fermentações indesejáveis. Os DMPEs são vendidos 
separadamente ou podem fazer parte de uma máquina compacta com ou sem separador de verdes antes do despolpador vertical, 
peneira rotativa (opcional) e o próprio desmucilador.

- alto consumo de água
- mão de obra intensiva
- tanques de fermentação caros
- perda de peso
- controle difícil

- sem perdas de qualidade
- processamento contínuo
- sem perda de peso
- qualidade consistente
- controle total
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