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SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- COMO AS CHUVAS E O FRIO INOPORTUNOS AFETARAM A QUALIDADE NA PRINCIPAL REGIÃO PRODUTORA 
   DE CAFÉ ARÁBICA* (PÁG 3)
- SIFÕES MECÂNICOS SÃO ESSENCIAIS PARA PRODUZIR NATURAIS DE ALTA QUALIDADE… E CAFÉS LAVADOS 
   TAMBÉM (PÁG 5)  

EMPRESAS DO SETOR CAFEEIRO DISPUTAM MATÉRIA-PRIMA

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS AFETAM QUALIDADE E VOLUME
Chuvas intensas em meio à colheita no final de maio e início de junho no Sul de Minas e Mogiana, maiores regiões produtoras de Arábica 
no Brasil, afetaram a qualidade do café. Ainda é cedo para prever perdas em volume, mas chuvas fortes e ventos derrubaram cerca de 30 
a 40% dos grãos maduros em algumas áreas. A grande colheita de Arábica esperada para 2016 pode não acontecer.

Fontes: CaféPoint e Revista Cafeicultura

MANCHAS ESCURAS NO CAFÉ PREJUDICAM A QUALIDADE
Manchas escuras foram observadas nas cerejas de café Arábica durante sua fase de maturação no Sul de Minas e na Zona da Mata. As 
cerejas inicialmente apresentam pequenos pontos escuros que mais tarde se unem em manchas que podem cobrir toda a casca. Tais 
manchas são mais visíveis em frutos amarelos e apenas afetam aqueles expostos ao sol. A causa provável desse fenômeno anormal é 
fisiológica: exposição ao sol, temperaturas ou choque térmico. A principal dúvida é por que isto aconteceu somente neste ano. Uma 
possível explicação é a ocorrência de um veranico de cerca de 40 dias em abril e início de maio, com temperaturas 2 graus Celsius acima 
das médias históricas. As manchas podem levar a perdas em qualidade devido à dificuldade em despolpar e ao desenvolvimento de 
fungos saprófitas que podem ter utilizado tais manchas como porta de entrada.

Fonte: CaféPoint

Seca e altas temperaturas afetaram a produção de Conilon no Espírito Santo enquanto 
chuvas durante a colheita de Arábica nos estados de Minas Gerais e São Paulo 
prejudicaram a qualidade assim causando instabilidade no setor cafeeiro. As indústrias 
de café solúvel já estão tendo dificuldades em encontrar matéria-prima enquanto 
empresas de café torrado e moído que também usam o Conilon em “blends” estão 
buscando Arábica de baixa qualidade para compensar a escassez e preços altos do 
Conilon. Espera-se uma produção de 6 milhões de sacas de Conilon no Espírito Santo em 
2016, 50% a menos que no ano passado. A indústria brasileira de solúvel atualmente 
demanda 4,5 milhões de sacas de Conilon por ano e a de T&M mais 7 milhões. A disputa 
da indústria por café tem levado os preços de Arábica e Robusta para cima: a saca de 
Conilon aumentou 28% ao longo dos últimos doze meses e a saca de Arábica 16%.

Fonte: Valor Econômico

COLHEITA BRASILEIRA DE CAFÉ AVANÇA
A colheita de café já atingiu mais de 40% da safra – 23,2 milhões de sacas colhidas – até 21 de junho, baseada em uma estimativa de 56,4 
milhões de sacas para 2016. A colheita de Arábica totalizou 30%, um ligeiro crescimento quando comparado com o mesmo período do 
ano passado (27%), enquanto a colheita do Conilon alcançou 77%, mais baixa que 2015 (80%), mas maior que a média histórica de 70% 
no mesmo período.

Fonte: Revista Cafeicultura
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ÓTIMOS RESULTADOS COM ROBUSTA-CONILON HÍBRIDO EM RONDÔNIA
A Embrapa Rondônia, na região Amazônica, desenvolveu cafés clonais híbridos – resultantes do cruzamento de plantas de Coffea Canéfora do 
grupo Robusta com plantas do grupo Conilon – que estão apresentando resultados surpreendentes. Enquanto a produtividade média em 
Rondônia está em 19 sacas/ha, os cafés clonais híbridos estão produzindo mais de 100 sacas/ha em sua segunda colheita. O projeto de 
pesquisa teve início há 12 anos com o objetivo de selecionar clones altamente produtivos para comporem a próxima cultivar de café a ser 
lançada pela Embrapa Rondônia em 2018. A pesquisa também está avaliando clones que sejam resistentes à ferrugem, uma das principais 
doenças que atacam os cafeeiros nesta região.

Fonte: Embrapa Rondônia

FALTA ESTIMATIVA DE ESTOQUES PRIVADOS DE CAFÉ

O Brasil esteve presente na principal feira de cafés especiais da Europa, SCAE World of Coffee, realizada de 23 a 25 de junho em Dublin, na 
Irlanda. Vinte empresas fecharam US$ 10 milhões em negócios no evento e estimam concretizar vendas de mais US$ 35 milhões nos próximos 
12 meses. A participação brasileira, liderada pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de 
Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), compreendeu a apresentação dos cafés especiais de diversas regiões do país através 
de sessões de degustação e a distribuição de informações sobre a sustentabilidade e as tecnologias avançadas de produção usadas no país.

Fonte: BSCA

VENDAS DE US$10 E 35 MILHÕES NA SCAE - DUBLIN

A falta de dados sobre estoques privados de café no Brasil vem preocupando os produtores assim como os comerciantes de café. Problemas 
climáticos em anos de exportação recorde podem ter praticamente zerado os estoques e muitos especialistas alegam que devam ser os 
menores em muitos de anos. Entretanto, a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) ainda não divulgou seu levantamento dos 
estoques privados brasileiros de café que é geralmente disponibilizado em 31 de março. A Conab alega que o período de coleta de 
informações se estendeu até 6 de maio este ano e que está ainda compilando os dados, sem data prevista para publicação de seu 
levantamento.

Fonte: CaféPoint

QUALIDADES EXTRAORDINÁRIAS ABREM NOVOS HORIZONTES PARA O CAFÉ NO ESPÍRITO 
SANTO
O café está vivendo um novo ciclo no Espírito Santo, o segundo maior estado produtor do Brasil, conhecido por seus cafés Robusta/Conilon. 
Mestres de torra, baristas e outros especialistas estão considerando os Arabicas produzidos na região como um dos melhores no mundo. O 
aumento da produção de cafés premium vem de regiões como Pedra Azul, Brejetuba, Venda Nova do Imigrante e Caparaó, cada um com suas 
próprias características. Pequenos produtores estão investindo em micro-lotes de alta qualidade, como a fazenda Fjorland, que pertence a 
um norueguês e é gerenciado por um brasileiro; seu café sombreado ao pé da montanha Pedra Azul produz apenas 6 sacas por temporada 
de um café único, entre os melhores do Brasil.

Fonte: ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café)

CAFÉ AJUDA A PROMOVER RONDÔNIA COMO DESTINO TURÍSTICO
A Superintendência Estadual de Turismo (Setur) do estado de Rondônia, no norte do Brasil, pretende usar o café como uma “marca” para 
promover a imagem do estado que produz cerca de 1,8 milhões de sacas de Robusta/Conilon por ano, em sua maioria por pequenos 
produtores. Tendo grande destaque durante a Semana Internacional do Café, em Belo Horizonte em 2015, o café de Rondônia atraiu a 
atenção dos especialistas de café. A Setur agora estuda conjuntamente com empresários locais como associar o produto ao turismo. A 
primeira iniciativa será apoiar o 1º Concurso de Qualidade do Café de Rondônia em setembro de 2016.

Fonte: www.rondoniadinamica.com

DEPARTAMENTO DE CAFÉ A SER RECRIADO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
Em resposta às demandas do setor produtivo, o Ministro da Agricultura confirmou a criação do Departamento de Café, Florestas Plantadas, 
Cana de Açúcar e Agroenergia. A nova estrutura permitirá que o setor cafeeiro recupere uma configuração similar à que existia no antigo 
Departamento de Café, permitindo uma melhor coordenação das políticas e financiamento em nível federal. O nome do diretor do novo 
departamento será indicado pelo setor produtivo.

Fonte: CNC (Conselho Nacional do Café)
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Em final de maio e início de junho foram registradas chuvas anormais na principal região produtora de café Arábica do país, Sul de 
Minas e Mogiana. A estação meteorológica de Varginha, MG, mediu cerca de 90mm (35,5 polegadas) de precipitação em 11 dias 
consecutivos. A frente fria que trouxe a chuva provocou aumento na umidade e, em conjunto com a queda de temperatura, causou 
os prejuízos descritos abaixo.

1. Aceleração na maturação – as cerejas passaram de maduras para secas mais rápido que o normal reduzindo a produção de café 
cereja descascado. Este fenômeno foi causado provavelmente pelo ataque de fungos saprófitas que se desenvolveram na casca do 
café como resultado do alto nível de umidade. Mesmo antes das chuvas, as cerejas já apresentavam manchas marrons, 
provavelmente por motivos fisiológicos. Tais manchas podem ter atuado como porta de entrada para o fungo causador de morte e 
apodrecimento de tecidos e consequentemente a produção de etileno na casca.

2. Fermentação nas cerejas – Com o ambiente mais úmido, outros tipos de fungos – Penicillium, Fusarium e Aspergillus – atacaram 
as cerejas, ao passarem de maduras para secas, diminuindo a qualidade da bebida. Os impactos negativos foram mais graves em 
regiões de menor altitude.

3. Maior queda de cereja no chão – Alta umidade associada com os ventos deixaram as cerejas mais pesadas e seus pedúnculos mais 
fracos, causando quedas em maior quantidade. O impacto foi maior em variedades de maturação precoce.

4. Ativação de cerejas verdes – A chuva, depois de um período seco de 40 dias, pode ter ativado o crescimento dos frutos verdes, 
engrossando sua casca. Por outro lado, as lesões e a produção de etileno em cerejas secas aceleraram a maturação. Isto, somado ao 
ataque oportunista de Colletotrichum, principalmente nas cerejas lesionadas, provocaram, em parte delas, a passagem direta de 
verdes a secas, pulando o estágio de maduras.

5. Ataque de Phoma e bacteriose – A alta umidade e queda da temperatura favoreceu a expansão destas doenças que afetaram a 
folhagem e gemas florais iniciais.

6. Queda severa de folhas – Isto ocorreu mesmo em lavouras com boas condições vegetativas como resultado dos problemas 
apresentados acima.

7. Ramificações secundárias em ramos produtivos – Folhas novas que ficam no final do ramo foram “queimadas” ou tiveram seu 
crescimento interrompido como resultado do frio intenso causando o crescimento de ramos secundários já que as gemas florais se 
tornaram folhas.

8. Floração precoce – Uma pequena floração fora de época aconteceu no final dos ramos em regiões mais quentes devido ao stress 
hídrico seguido de chuvas.

Em conjunto, os fenômenos acima causaram perdas de qualidade de diferente intensidade e características. As perdas em volume e 
peso dependerão das condições durante o restante da colheita e da eficiência no recolhimento do café que caiu no chão. Os impactos 
para a próxima safra dependerão do nível de enfolhamento remanescente e, muito crítico, da florada que acontecerá daqui a algum 
tempo.

* O texto acima é um resumo, com simplificações mínimas, do artigo escrito pelos agrônomos da Fundação Procafé: J.B. Matiello, J.E. 
P. Paiva, S.R. Almeida, Rodrigo N. Paiva, Iran B. Ferreira e Marcelo Jordão Filho

COMO AS CHUVAS E O FRIO INOPORTUNOS AFETARAM A QUALIDADE NA PRINCIPAL 
REGIÃO PRODUTORA DE CAFÉ ARÁBICA*
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Secagem/chochamento de frutos verdes, estes por efeito de lesões por cochonilhas, combinadas com o 
ataque de Colletotrichum, infecção independente de chuvas. Carmo do Paranaíba-MG, junho 2016

VEJA MAIS FOTOS NA
PRÓXIMA PÁGINA
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Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Junho de 2016

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 60 kg)

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

400,00

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

Jul 2016 30 jun 2016
Set 2016

Dez 2016

3,21
+ 12,7%

515,00

510,00

510,00

575,00

570,00

165,45
173,15

177,00

Frutos (verdes e maduros) com casca prejudicada por manchas escuras, isto mesmo antes das chuvas, o que deve ter facilitado, com a umidade e a ação de microrganismos, o 
processo de aceleração da maturação e seca. Varginha-MG, meados de maio e início de junho, 2016

Frutos “reativados” que cresceram mais e têm boa 
granação, ao lado de frutos secos. Varginha-MG, 
meados de maio e início de junho, 2016

Fermentação, por fungos, em frutos secos, por efeito da umidade, sendo de coloração branca ou rosa, assim 
considerados Penicillium, Fusarium e Aspergillus. Areado-MG, junho, 2016

Esquerda: efeito da chuva e frio na abertura precoce de algumas flores e na emissão de gemas vegetativas onde saíram gemas florais. Direita: ataque de Phoma, 
inicial, junto aos botões. Areado-MG, junho, 2016

=

=
=



5Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br 

MÁQUINA DO MÊS

SIFÕES MECÂNICOS SÃO ESSENCIAIS PARA PRODUZIR NATURAIS DE ALTA QUALIDADE… E 
CAFÉS LAVADOS TAMBÉM

“LEVES”
(CEREJAS SOBREMADURAS E

PARCIALMENTE SECAS)
“PESADAS”
(CEREJAS IMATURAS 
- VERDES - E MADURAS)

IMPUREZAS MAIORES
QUE O CAFÉ

IMPUREZAS MENORES
QUE O CAFÉ

PEDRAS

Inventados e patenteados pela Pinhalense, os sifões mecânicos LSC são essenciais para produzir cafés naturais de alta qualidade, 
sozinhos ou combinados com outras máquinas Pinhalense dependendo do tipo de natural a ser produzido e da matéria-prima 
disponível.

Tradicionalmente usados no Brasil, onde os cafés naturais têm papel chave no consumo doméstico e exportação, os sifões mecânicos 
Pinhalense encontraram seu lugar em muitos outros países produtores como primeira máquina nos benefícios úmidos, precedendo os 
despolpadores. Porém, seu papel na produção de naturais em origens típicas de cafés lavados tem sido ignorado.

Diferentes qualidades de cafés naturais podem ser obtidas a partir das cerejas maduras, sobremaduras, e parcialmente maduras. O sifão 
mecânico LSC é essencial na separação de cerejas sobremaduras e parcialmente secas que não são muitas no início da colheita, mas 
tendem a aumentar com seu progresso e com a aproximação do seu fim. Também, o produtor de café lavado interessado em aumentar 
seu fornecimento de algumas qualidades de naturais pode deliberadamente atrasar a colheita.

O papel do sifão mecânico LSC da Pinhalense é separar os boias, menos densos (“leves”), que “flutuam”, das cerejas mais densas 
(“pesadas”), que afundam, isto é, separar as cerejas sobremaduras e parcialmente secas daquelas que são imaturas (verdes) ou 
maduras, respectivamente. Como resultado desta separação, o sifão mecânico faz com que as cerejas sobremaduras e parcialmente 
secas estejam disponíveis para secagem imediatamente sob o sol, em secadores mecânicos ou em uma combinação de ambos os 
sistemas de secagem. Os produtores de naturais mais preocupados com a qualidade podem separar as cerejas sobremaduras das 
parcialmente secas 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 e possuem diferentes características organolépticas.

Super-naturais é o nome que a exportadora de cafés especiais QualicafeX dá aos sobremaduros (“passas”) despolpados que são secados 
com a mucilagem e alguma polpa para adquirir o corpo e a doçura que os fazem um ingrediente único para “blends” de espresso de alta 
qualidade. Uma combinação de máquinas Pinhalense é necessária para obter estes super-naturais: sifão mecânico, peneira e 
despolpador.

O sifão mecânico LSC, que recicla a pouca água que utiliza, oferece outros benefícios além da separação de cerejas. Eles removem 
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 despolpadores e nos desmuciladores que podem ser usados 
no processamento e para estender sua vida útil. Os sifões mecânicos Pinhalense possuem muitas vantagens sobre os tanques sifões 
convencionais que consomem muita água, requerem frequente descarga manual de pedras (e boias também, em alguns casos) e não 
separam materiais estranhos.

O sifão mecânico LSC Pinhalense, disponível em diversos tamanhos e capacidades, pode ser usado independentemente das outras 
máquinas, 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.

Entre em contato com o agente da P&A / Pinhalense mais próximo de você ou conosco diretamente através do e-mail 
peamarketing@peamarketing.com.br para solicitar mais informações sobre os sifões mecânicos Pinhalense e como eles podem lhe 
ajudar a preparar naturais assim como cafés lavados.


