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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- CONSUMO DE CAFÉ ONDE ELE É PRODUZIDO: CAMPO, PEQUENAS CIDADES, CENTROS REGIONAIS ... E
CAPITAIS (pág. 3)
- TORRADORES DE CAFÉ CARMOMAQ PARA CAFETERIAS E PEQUENAS USINAS DE TORREFAÇÃO (pág. 4)

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS AJUDAM GRUPOS INDÍGENAS A PRODUZIR
ROBUSTAS AMAZÔNICOS ESPECIAIS
Por meio de uma parceria entre a Embrapa Rondônia e a Secretaria de Agricultura de Alta Floresta
D’Oeste, famílias indígenas recebem apoio na produção de cafés Robusta Amazônicos sustentáveis de
alta qualidade. O projeto, que começou com apenas três famílias em 2018, hoje conta com 132
famílias de oito diferentes grupos étnicos que vivem em duas reservas ﬂorestais. Os resultados do
projeto já são evidentes pois, por exemplo, a família indígena Aruá conquistou o terceiro lugar no
Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia 2020 (Concafé).
Fonte: Embrapa Rondônia

AUMENTO DE 100% NA PARTICIPAÇÃO DE ROBUSTAS NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
As exportações de café Robusta tiveram um aumento signiﬁcativo, de 23,4% de janeiro a outubro de 2020 em relação ao mesmo período
de 2019, e corresponderam a 12% do volume total exportado. As exportações de cafés Arábica e solúvel representaram 78,4% e 9,5%,
respectivamente. As exportações de cafés diferenciados registraram o segundo maior volume – 17,2% – nos últimos 5 anos. Bélgica,
Rússia, Turquia e México registraram aumentos notáveis nas importações brasileiras de café em relação ao ano anterior: 33,5%, 14,3%,
13,1% e 12,8%, respectivamente. Os embarques de café pelo porto de Santos representaram 77,9%, enquanto o porto do Rio de Janeiro
exportou apenas 14,7%.

Fonte: Broadcast Agro

MAIS CONHECIDO PELO CONILON, ESPÍRITO SANTO VENCE CONCURSO DE QUALIDADE DE
CAFÉ ARÁBICA
Um lote de café Arábica do estado do Espírito Santo, mais conhecido por produzir Conilon, foi o vencedor da Cup of Excellence 2020, com
90,03 pontos. O concurso, realizado pela Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) em parceria com a Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos (APEX) e a Alliance for Coﬀee Excellence (ACE), recebeu mais de 600 amostras de café e teve
30 ﬁnalistas de 11 diferentes variedades cultivadas em 22 municípios de 6 origens produtoras.

Fonte: Canal Rural

CAFEZAL NO CORAÇÃO DA MAIOR ÁREA URBANA DO BRASIL
Uma pequena plantação de café com 10.000 metros quadrados e 2.000 pés de café
orgânico, está hoje cercada por prédios e avenidas movimentadas na cidade de São Paulo.
Como o café sempre foi um de seus principais focos, o Instituto Biológico (IB) plantou esse
lote de cafeeiros em 1956 para realizar pesquisas e testes relacionados ao controle de
pragas e doenças. A área também é palco de iniciativas de educação ambiental e promoção
cultural e cientíﬁca. Em 2020, esta área produziu 600 kg de café que foi torrado e moído
pela empresa Daterra Coﬀee.

Fonte: APTA
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SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ ATINNGE 58 PAÍSES EM EDIÇÃO VIRTUAL
A 8ª edição da Semana Internacional do Café (SIC), realizada virtualmente de 18 a 20 de novembro, reuniu remotamente toda a cadeia
do café para discutir oportunidades e soluções no atual cenário de mercado. Acessada por 25.000 pessoas, a SIC contou com
“participantes” de 58 países, 70 horas de apresentações e painéis com 176 palestrantes, e 55 expositores na feira virtual.
Fonte: SIC

NOVA TECNOLOGIA – PROMOTOR – PATENTEADA PELO IAC
Responsável pelo desenvolvimento de 90% de todas as cultivares de café arábica plantadas no Brasil, o Instituto Agronômico de
Campinas (IAC) patenteou agora um “promotor” chamado CalsoR que se expressa nas folhas da planta. Mesmo que o promotor tenha
sido retirado de um cafeeiro, a tecnologia pode ser usada em qualquer espécie cultivada. Isto permitirá a expressão de genes
estruturais de interesse agronômico em tecidos foliares. A tecnologia também poderá reduzir o tempo de 20 anos necessário para o
desenvolvimento de uma nova cultivar de café.
Fonte: Notícias Agrícolas

STARTUP BRASILEIRA DESENVOLVE SOLUÇÃO PARA PULVERIZAÇÃO AÉREA
A pulverização aérea é sempre um assunto polêmico e também uma prática necessária em
países de dimensões continentais como o Brasil. Pensando nisso, uma startup brasileira
desenvolveu uma solução que usa inteligência artiﬁcial (IA) para a realização de uma
pulverização mais assertiva. A nova ferramenta permite o planejamento de voo – identiﬁcando
as melhores rotas e direção do vento –, o controle dos equipamentos de pulverização instalados
no avião e a geração de dados em tempo real e relatórios analíticos.
Fonte: G1

REGIÃO VULCÂNICA DO SUL DE MINAS LANÇA SUA MARCA DE CAFÉ
O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) patrocinou a criação de uma marca coletiva para os cafés
cultivados na região vulcânica do Sul de Minas. Além da altitude e do clima favoráveis, as formações vulcânicas auxiliam na produção
de cafés de qualidade diferenciada. A região vulcânica é formada por oito municípios – Poços de Caldas, Caldas, Andradas, Bandeira
do Sul, Cabo Verde, Botelhos, Campestre e Ibitiúra de Minas – e o café é produzido predominantemente por pequenos produtores,
que serão os maiores beneﬁciários da iniciativa.
Fonte: G1

MELITTA LANÇA SUA PRIMEIRA LINHA DE CAFÉ PRODUZIDO APENAS POR MULHERES
A Melitta acaba de lançar sua nova linha de cafés especiais produzidos exclusivamente por mulheres cafeicultoras. A nova linha Amalie
homenageia a fundadora da empresa, Amalie Auguste Melitta Bentz, uma mulher que se tornou empreendedora após criar o primeiro
ﬁltro de café em 1908. A nova linha oferece três tipos diferentes de café: Amalie Frutado, Amalie Cacau e Amalie Floral que são
produzidos nas regiões do Cerrado, Serra da Mantiqueira e Sul de Minas, respectivamente.
Fonte: Melitta

Preços Brasileiros:
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

30 de novembro 2020

Arabica Naturals (R$/ 60 kg bag)

Conilon / Robusta (R$/ 60 kg bag)

Cerrado MG

555,00

Mogiana

550,00

Sul de Minas

550,00

Arabica Pulped Naturals (R$/ 60 kg bag)
Cerrado MG
Sul de Minas

Colatina-ES fair average price

+ 19,1%

BM&F (US$/60kg Arabica bag)
Dez 2020

134,00

655,00

Mar 2021

135,00

650,00

Mai 2021

137,90

400,00

=

Real R$ / Dólar US$
30 Nov 2020

5,35

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por Carlos H. J. Brando

CONSUMO DE CAFÉ ONDE ELE É PRODUZIDO: CAMPO, PEQUENAS CIDADES,
CENTROS REGIONAIS ... E CAPITAIS
A P&A realizou uma série de oito webinars em todo o mundo abordando assuntos como tendências do mercado de café e
oportunidades nestes tempos de crise. Concebido principalmente para atingir uma audiência de países produtores de café, os
webinars também tiveram um número signiﬁcativo de participantes de países importadores de café.
Durante o webinar, houve grande ênfase na cooperação para enfrentar os efeitos negativos da pandemia, considerando o conceito de
que sempre é possível identiﬁcar oportunidades em momentos de crise. Pensar fora da caixa é necessário: reﬂetir sobre como as
coisas são feitas atualmente e repensá-las para então se reinventar. Neste sentido, um item que chamou bastante atenção e provocou
muitas perguntas foi o consumo de café onde ele é cultivado, no interior de países produtores. Por que não incentivar o consumo de
café torrado e moído no campo, nas pequenas cidades e centros regionais, ou seja, nas próprias áreas onde é produzido? As capitais
podem ser um alvo ambicioso mais tarde, para os melhores sucedidos entre estes novos torrefadores.
Os próprios cafeicultores, suas cooperativas ou associações, traders de café e empresários podem processar, torrar e vender o café
onde ele é produzido, entregando-o diretamente nas residências, em pontos de venda do setor informal ou em lojas de esquina,
cafeterias, restaurantes e escritórios, com ou sem marca. Por que não explorar o bairrismo e o regionalismo, oferecendo um produto
local ou regional? Isto está muito ligado à esta época de Covid-19! Por que não convencer as pessoas a experimentar o café local, para
muitos um produto novo, em vez da tradicional bebida quente, café incluído, a que estão habituados?
Um forte mito hoje é que a promoção de cafés especiais nos países produtores pode, por si só, aumentar substancialmente o
consumo. Os cafés especiais podem aumentar a conscientização sobre o consumo do produto e, de fato, contribuir para o
crescimento do consumo nas áreas urbanas de maior renda. Entretanto, o crescimento do consumo de massa só pode ser alcançado
com cafés de qualidade de preços mais baixos, incluindo aqueles industrializados e consumidos nas pequenas cidades e centros
regionais do interior, onde é produzido. Pequenas instalações de torrefação de café podem ser independentes ou adicionadas a
benefícios existentes nas áreas de produção para dar um importante passo adiante na cadeia de fornecimento, com agregação de
valor para todos os envolvidos.
Hoje é simples e fácil acrescentar um
pequeno torrador a um benefício para
microlotes, como mostrado na foto. A
tecnologia de torra não só evoluiu muito
nos últimos anos, mas também foi
incorporada a pequenos torradores que são
fáceis de operar, embora possam até ter
“touch screen” e usar curvas de torra. A
tecnologia hoje incorporada a esses
pequenos torradores não se diferencia
muito das soluções soﬁsticadas usadas por
grandes empresas de torrefação.
Outra opção é a implantação de uma pequena unidade independente de torra, moagem e empacotamento, que presta estes serviços
aos produtores e/ou suas associações e cooperativas mediante pagamento. Essa alternativa permite que uma gama mais ampla de
cafeicultores tenha seu próprio café torrado e moído para vender em sua vizinhança, com valor agregado substancial, especialmente
quando os preços internacionais do café estão baixos.
Uma vantagem adicional de se torrar e vender café na área de produção é educar os cafeicultores sobre a qualidade do café que
produzem e fazer com que entendam como o que é realizado na produção e pós-colheita afeta as características na xícara. Esta é uma
forma garantida de melhorar a qualidade do café produzido na região, de agregar valor ao produto e de tornar os cafeicultores e o
produção de café mais sustentáveis.
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MÁQUINA DO MÊS
TORRADORES CARMOMAQ PARA CAFETERIAS E PEQUENAS USINAS DE TORREFAÇÃO
Com máquinas em operação em mais de 20 países exportadores e importadores de café
incluindo o Brasil, segundo maior consumidor de café do mundo, a Carmomaq lançou uma
nova logomarca para comemorar seus 30 anos. Empresa familiar que oferece soluções de
torrefação e moagem com capacidades que variam entre 1 e 480kg por torra, a Carmomaq é
conhecida pela pesquisa, desenvolvimento e inovação permanentes que são incorporados em
sua gama de equipamentos que abrange todos os tipos de usuário, desde cafeterias e pequenas
torrefações, como as máquinas mostradas abaixo, até usinas de torrefação em grande escala.
SPECIATTO
- Torrador pequeno de alta performance relançado com capacidade maior como parte das
comemorações do 30º aniversário
- Capacidade de até 2kg por torra
- Ideal para cafeterias, micro torrefações, desenvolvimento
de ligas e laboratórios de café
- Oferece a precisão e qualidade de torra exigidas pelos
cafés especiais

SPECIATTO

CALORATTO
- Torrefador Carmomaq mais vendido, com mais
de 300 unidades comercializadas desde que foi
lançado há 8 anos
- Para torrar grandes lotes de cafés especiais, de
5 a 30kg
- Para uso em cafeterias e pequenas fábricas
- Arrojado e projetado para operação contínua
- Combina alta tecnologia, precisão e estabilidade térmica
- Disponível nas cores preta, branca, vermelha, amarela e azul

A operação dos dois torradores acima é controlada automaticamente por um sistema integrado e
software que permitem ao operador programar todas as variáveis e padronizar a torrefação, se
necessário, para garantir a consistência da qualidade do café, com ou sem perﬁl de torra. O torrador
Caloratto tem versão com painel de controle digital de temperatura ao invés de painel “touch screen”.

CALORATTO

CARACTERÍSTICAS

CAPACIDADE

POTÊNCIA
REQUERIDA

SPECIATTO

Até 2kg por
torra

1 HP

CALORATTO

5, 10, 15 e
30kg por
torra

3 a 4 HP
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SISTEMA DE
AQUECIMENTO
Condução
ou
convecção
térmica

TEMPO DE
TORRA

PAINEL DE
CONTROLE

SOFTWARE

ACABAMENTO

12 a 18
minutos

Controles
digitais
programáveis
“touch
screen”
(perﬁl de
torra)

Compatível
com todos
os softwares de torra

Em aço
inoxidável
e pintura
eletrostática

Entre em contato com a P&A (peamarketing@peamarketing.com.br) para solicitar
cotações das máquinas acima e saber mais sobre a Carmomaq (www.carmomaq.com.br).

GÁS

Natural
ou gás
propano
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