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GRANDE SAFRA BRASILEIRA ELEVA FRETES E LOTA ARMAZÉNS

PROGRAMA CAFÉ DO IAC DESENVOLVEU 67 NOVAS CULTIVARES DE CAFÉ ÁRABICA 

Armazéns lotados e taxas de frete mais altas que o normal são o resultado de uma produção recorde de café combinada com vendas 
antecipadas acima da média que afetaram a logística no final da atual safra. Os armazéns da CONAB ainda têm espaço disponível para 
cerca de 750 mil sacas em Minas Gerais e apenas 70 mil sacas em São Paulo. A Minasul, cooperativa de café da região de Varginha, em 
Minas Gerais, teve que aumentar sua capacidade de armazenamento de 1,1 para 2,2 milhões de sacas. Apesar dos armazéns cheios 
darem a impressão de excesso de produção, a maior parte do café já está vendida.

Fonte: Valor Econômico

ALTAS TEMPERATURAS E FALTA DE CHUVA AUMENTAM INCERTEZAS SOBRE A PRODUÇÃO DE 
CAFÉ EM 2021

O Instituto Agronômico de Campinas (IAC), fundado em 1887, sempre teve um grande foco em café 
desde seu início. Seu Programa Café possui 11 linhas de pesquisa distintas, mas complementares, e o 
desenvolvimento de novas cultivares de café com características e atributos positivos é um de seus 
principais escopos de trabalho. As 67 cultivares de café criadas pelo IAC, plantadas no Brasil e no 
exterior, podem hoje responder pela maioria do café Arábica produzido no mundo. Além disso, o 
programa também trabalha com pesquisas sobre processamento pós-colheita, reflorestamento, boas 
práticas agrícolas, etc.

Fontes: Embrapa Café e P&A

As altas temperaturas e a falta de chuvas na região sudeste do Brasil podem afetar a próxima safra de café, que já deve ser menor 
devido a bienalidade negativa do Arábica. O cenário atual preocupa os cafeicultores, pois o desenvolvimento dos grãos de café pode 
ser comprometido. As cooperativas de café recomendam que os cafeicultores evitem vendas antecipadas/futuras devido ao alto nível 
de incerteza no volume de café a ser produzido.

Fonte: Valor Econômico

FUNDOS PARA PESQUISA DE CAFÉ PODEM AUMENTAR 150%
O Conselho Nacional do Café (CNC) solicitou ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) que amplie em 2,5 vezes 
o valor orçado atualmente para a pesquisa cafeeira no Brasil. Como ciência e pesquisa conduziram a cafeicultura brasileira ao posto 
de mais sustentável e competitiva do mundo, tal aumento de recursos permitirá o desenvolvimento contínuo de tecnologia e 
transferência de conhecimento para técnicos e cafeicultores, bem como investimentos em laboratórios e áreas experimentais do 
Consórcio Pesquisa Café, incluindo bancos de germoplasma.

Fonte: CNC

NOVA CULTIVAR DE CONILON DE ALTA PRODUTIVIDADE É LANÇADA
Sementes da nova cultivar de Conilon, Conquista, foram distribuídas aos cafeicultores do norte do Espírito Santo pelo Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e pela Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e 
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MANUAL DE CAFÉ SOLÚVEL PARA BARISTAS É LANÇADO 
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“CNC EM AÇÃO” MELHORA COMUNICAÇÃO DIGITAL COM PRODUTORES
“CNC em ação”, um novo boletim digital a ser lançado pelo Conselho Nacional do Café (CNC) neste mês, visa atualizar cafeicultores, 
cooperativas, associações, etc. sobre as atividades e realizações do Conselho. O “CNC em Ação” estará disponível no YouTube e será 
compartilhado via WhatsApp para divulgar a informação de forma rápida e dinâmica e garantir que chegue a todos os interessados.

Fonte: CNC

A Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS) acaba de lançar o Manual do Café Solúvel 
para Baristas. Processamento, análises sensoriais desenvolvidas especialmente para este segmento, 
diferentes métodos de preparo do café solúvel, certificações existentes, etc. estão entre os conteúdos 
do manual que foi desenvolvido e elaborado pela ABICS em parceria com as indústrias associadas. As 
principais escolas de barismo do Brasil incluirão o manual em seus programas. O consumo de café 
solúvel no Brasil aumentou 10% de janeiro a agosto de 2020 em comparação com o mesmo período de 
2019. O spray dried aumentou 9,5% e o liofilizado 23,6%. O manual é gratuito e pode ser baixado aqui: 
https://bit.ly/3jDOUOH. 

Fonte: ABICS

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arábica Cereja Descascado (R$/saca de 60)
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MAIOR COOPERATIVA DE CONILON DO BRASIL EXPORTA DIRETAMENTE PELA PRIMEIRA VEZ
A Cooabriel, maior cooperativa de café Conilon do Brasil, localizada no município de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, fez suas 
primeiras exportações diretas de duas mil sacas para os Estados Unidos. Embora a maior parte de suas exportações seja feita por 
tradings, o comércio direto é uma tendência crescente e a cooperativa espera aumentar sua participação para garantir maiores 
receitas para seus cooperados.

Fonte: Reuters

+ 14,7%
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ESTUDO DA CNA REVELA ALTA POPULARIDADE DE CAFÉ SOLÚVEL NA CHINA
De acordo com estudo comissionado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com a InvestSP, o café 
solúvel pode ser a porta de entrada para produtos brasileiros na China. O estudo mostrou que o café solúvel tem grande popularidade 
entre os consumidores chineses devido à sua praticidade e facilidade no preparo. Embora o consumo de café na China seja 
considerado baixo – 4 a 5 xícaras de café por pessoa por ano – o crescimento médio anual é muito alto, variando entre 7 e 17% por 
ano nos últimos cinco anos, a ser comparado com o crescimento médio global de 2% por ano no mesmo período. As exportações 
brasileiras de café para a China aumentaram 12% em 2019 em relação a 2018.

Fonte: Estadão

Pesca (Seag). A nova cultivar, propagada por sementes, apresenta uma ampla base genética – 
enquanto as cultivares clonais são geralmente formadas por 9 a 14 clones, a nova cultivar reúne 56 
genótipos diferentes –, é resistente à ferrugem e tolerante à altas temperaturas e à seca. A cultivar 
Conquista apresenta alta qualidade na xícara, com pontuação acima de 80 pontos, e produtividade de 
74 sacas/ha, 47% superior em relação à Robusta Tropical, a primeira cultivar propagada por sementes 
lançada pelo Incaper no ano de 2000.

Fonte: Incaper
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COVID-19, SUSTENTABILIDADE E MITOS DE MERCADO - 3 - SECAGEM AO SOL 

por Carlos H. J. Brando

No Opinião de agosto 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 evitáveis. Todos os mitos referem-se 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 e a fermentação foram abordadas nos Opinião de agosto e setembro. Agora abordamos o mito de que a secagem ao sol é 
necessária para produzir café de qualidade. A realidade é que hoje há cafés especiais premiados que são secados mecanicamente, para não 
dizer que o mesmo vale para micro lotes que atingem preços recordes.

A secagem ao sol tem sido tradicionalmente realizada em (1) terreiros feitos de lajotas, concreto ou asfalto, ou (2) camas africanas de vários 
tipos e com vários nomes. Em ambos os casos, o café pergaminho ou cereja deve ser revolvido com frequência para evitar o 
superaquecimento e garantir uma secagem uniforme. Isso é feito com o auxílio de ferramentas manuais simples no caso de secagem no solo 
ou com as próprias mãos no caso das camas africanas. Quando necessário, o café é coberto com uma lona, hoje geralmente plástico, para 
protegê-lo da chuva ou do orvalho e, no caso do pergaminho, do próprio sol em algumas horas do dia em alguns países. Isso permaneceu 
igual por séculos, exceto pela adição de coberturas de plástico translúcido ou tela, com diversas finalidades, e de uso mais comum em camas 
africanas do que em terreiros.

Usada em todo o mundo há mais de um século, a secagem mecânica de café pergaminho e cereja não é uma coisa nova. Começou com 
secadores estáticos básicos – uma caixa cheia de café com ar injetado por baixo – aos quais foram acrescentados agitadores para revolver o 
produto e melhorar a uniformidade de secagem, o que é muito difícil, para não dizer impossível, de se conseguir em tais máquinas. Os 
secadores verticais de grãos foram adaptados para operar com café, que normalmente requer uma remoção muito maior de umidade/água 
do que os grãos e também é mais sensível a altas temperaturas de secagem. Há também o risco de danos físicos ao pergaminho que é 
reciclado com a ajuda de elevadores durante todo o período de secagem. Os secadores de tambor rotativo horizontal, criados na América 
Central no final do século 19, permitiram uma secagem mais uniforme do café pergaminho desde o início. Exceto pelos secadores rotativos, 
usados só para pergaminho, todas as outras máquinas foram usadas para pergaminho e cereja com alterações de design ou diferentes 
ajustes/configurações.

Esses três tipos diferentes de secadores eram usados em todo o mundo, às vezes os três no mesmo país, mas com claras preferências 
regionais ou nacionais para um ou outro tipo e adaptações locais. No entanto, a dependência da secagem mecânica não foi muito intensa até 
talvez meados do século passado, quando a urbanização começou a tornar a mão de obra mais escassa e cara, ao mesmo tempo em que 
volumes maiores  de café começaram a ser produzidos e a dependência do clima seco tornou-se um risco maior. Além disso, os maiores 
países produtores da América Latina, como Guatemala, Colômbia e principalmente o Brasil, passaram a depender mais intensamente da 
secagem mecânica.

Uma mudança decisiva na intensidade do uso da secagem mecânica e na preferência por uma determinada tecnologia ocorreu no final da 
década de 1960 e início da década de 1970, quando a fabricante brasileiro de máquinas Pinhalense redesenhou os tradicionais secadores 
rotativos Guardiola da América Central, que secavam pergaminho, para secar cafés naturais. Estas mudanças, que melhoraram notavelmente 
a secagem – eficiência, uniformidade, capacidade e qualidade – logo mostraram-se compatíveis não só com café cereja, mas também com 
pergaminho e um novo paradigma foi criado para secar café em todo o mundo. Estes secadores modernos de tambor rotativo são hoje a 
máquina preferida na maioria dos países produtores de Arábica. No caso dos Robustas, ainda há preferência por secadores verticais, exceto 
no Brasil e por produtores e processadores preocupados com a qualidade em outros países. 

Um argumento a favor da secagem ao sol para obter Arábicas de alta qualidade sempre foi, até onde sei, baseado em evidências empíricas 
pouco claras de que o café adquire uma cor verde-azulada única se exposto a pelo menos um determinado número de horas de sol. 
Independentemente de ser verdade ou não, qual é a importância da cor do café verde para os consumidores do produto final, incluindo os 
provadores?

Outro argumento diz respeito à possibilidade de superaquecimento do café na secagem mecânica. Isto é cada vez menos provável à medida 
que os secadores se tornam mais sofisticados e controles digitais de temperatura e perfis de secagem são desenvolvidos e introduzidos. No 
entanto, independentemente destes desenvolvimentos bastante recentes, o superaquecimento na secagem ao sol também é possível e de 
fato está se tornando mais comum devido à falta de mão de obra para revolver o café com frequência e à dependência de pessoal não 
treinado.

A conclusão é que hoje existem muitas evidências em todo o mundo de que o mesmo café devidamente secado ao sol e em máquinas de 
última geração não pode ser identificado em provas cegas por provadores de alto nível!

É óbvio que, se existem instalações de secagem ao sol, trabalhadores treinados disponíveis e as condições climáticas permitem, a secagem 
ao sol pode ser uma escolha melhor. No entanto, também é óbvio que a mudança climática é um fato, a mão de obra treinada ou não está 
se tornando escassa, e o investimento para construir ou manter e o custo para operar instalações de secagem ao sol estão aumentando 
muito. Isto explica a preferência crescente pela secagem mecânica do café, com ênfase no uso de secadores rotativos eficientes, se possível 
equipados com controles digitais.

Em resumo, é realmente um mito que a secagem ao sol seja uma exigência para produzir café de qualidade hoje!
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SECADORES DE PERGAMINHO E CEREJA DE ÚLTIMA GERAÇÃO - REVISITADO

Conforme adiantado no artigo Opinião, a Pinhalense teve um papel fundamental na desmitificação da secagem do café. Desde sua 
contribuição seminal mencionada no Opinião – o redesenvolvimento dos secadores rotativos para torná-los as máquinas padrão para 
secar pergaminho e café natural – até sua atualização para uma nova realidade de micro lotes, ressurgimento dos naturais e 
diferentes requisitos para cafés especiais, diferenciados e comerciais, a Pinhalense vem reinventando seus secadores rotativos SRE ao 
longo dos anos. Muito foi feito recentemente para manter sua condição de referência mundial em secagem de café. Portanto, não é 
de admirar que a Pinhalense tenha vendido mais de 25.000 secadores rotativos SRE para grandes, médias e pequenas instalações de 
secagem e para cafeicultores de todos os tamanhos, incluindo aqueles que produzem micro lotes, em mais de 45 países produtores 
de café. Os secadores rotativos SRE continuam sendo o produto mais vendido da ampla e diversificada linha de produtos Pinhalense 
e suas vendas estão aumentando novamente como resultado do desenvolvimento recente e exclusivo do produto. Vamos analisar o 
que mudou e foi aprimorado em tambores, transmissões, fornos, silos 
superiores de pré-secagem e controles digitais.

Tambores - para lotes desde grandes até micro - Os cilindros rotativos 
evoluíram para acomodar lotes de diferentes tamanhos a serem secados 
e aumentar a flexibilidade de secagem com a introdução de tambores 
divididos de várias capacidades para acomodar diferentes tipos de café e 
micro lotes. Com a introdução de diferentes tamanhos, mudanças nos 
próprios tambores incluíram perfuração a laser digital para garantir uma 
área de fluxo de ar mais confiável e melhoria no sistema de distribuição de 
ar. 

Transmissão - diferentes opções - Motorredutores foram adicionados 
como alternativa ao sistema tradicional de transmissão com engrenagens.

Fornos - eficiência em investimento e uso de combustível - Diferentes tipos de fornos foram usados ao longo dos anos e atualmente 
são oferecidos dois tipos para se adaptar à intensidade do uso e aos orçamentos dos clientes. O sistema de alimentação de casca foi 
aprimorado para aumentar a eficiência da queima de combustível e equipamentos opcionais para controlar as emissões (saca 
chispas e pós queimador) estão disponíveis. 

Silos superiores de pré-secagem - pré-secagem mais rápida com qualidade - Os silos superiores de carga convencionais foram 
completamente modificados para se tornar um novo produto: um pré-secador conectado à chaminé do forno para reduzir o tempo 
de secagem em várias horas sem impactos negativos na qualidade. Equipado com seu próprio ventilador de ar quente e sistema de 
distribuição de calor, o pré-secador é uma alternativa ao silo de carga padrão.  Isto é descrito na Máquina do Mês do Coffidential nº 
131 (junho de 2018) – https://bit.ly/3d84PlC.

Sistema de controle digital - simulação única da secagem ao 
sol - O sistema de medição de temperatura em três pontos é 
único no mercado e permite que o fornecimento de calor seja 
interrompido antes que a temperatura do café atinja o limite 
estabelecido. Isto evita o superaquecimento do café, que 
sempre ocorre se o fornecimento de combustível for 
interrompido apenas quando o limite de temperatura for 
atingido. Este sistema digital, que pode ser operado pelo 
celular, permite o controle automático da temperatura da 
massa de café (com menor oscilação de temperatura e a 
possibilidade de usar curvas de secagem personalizadas), 
menor tempo de secagem, menor consumo de combustível, 
melhor controle da qualidade do café e simulação das 
condições de secagem ao sol. Isto é apresentado em detalhe 
nas Máquinas do Mês dos Coffidentials nºs 140 e 141 (março 
e abril de 2019) – https://bit.ly/2Qryj4f e 
https://bit.ly/2Ud1s4e.


