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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- O FUTURO DO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CAFÉ NO BRASIL ESTÁ EM RISCO? (pág. 3)
- BENEFÍCIO NÃO TÃO ÚMIDO (pág. 4)

O CONSUMO DE CAFÉ CRESCE NO BRASIL
Apesar da pandemia, o consumo de café no Brasil cresceu 1,34% e atingiu
21,2 milhões de sacas em 2020, o segundo maior da história, segundo a
Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC). Este valor engloba o café
em grão, torrado e moído e solúvel. Embora o Brasil continue sendo o
segundo maior consumidor de café do mundo, atrás apenas dos Estados
Unidos, o crescimento em 2021 dependerá de vários fatores, como o
poder aquisitivo do consumidor, que diminuiu, e os preços do café ao
consumidor ﬁnal, que inevitavelmente aumentarão este ano como
resultado dos preços mais altos do café verde.
Fonte: Valor Econômico

QUALIDADE DO ARARA BRASILEIRO COMPARÁVEL A DO GEISHA ETÍOPE
A cultivar Arara, conhecida no Brasil por sua alta produtividade e qualidade na
xícara, vem ganhando popularidade no mercado externo. A revista espanhola
Forum Café publicou recentemente um artigo intitulado
“Café Arara, el Geisha Brasileño” (Café Arara, o Geisha
Brasileiro), comparando esta cultivar com a geisha etíope. A
matéria aﬁrma que o café Arara consegue atender os
mercados mais exigentes de cafés especiais. Apresenta
características de bebida muito agradáveis, limpa e
adocicada, e ganha constantemente concursos de qualidade,
com pontuações altas, superiores a 90 pontos na escala SCA.
Fonte: Procafé

ERVAS DANINHAS TAMBÉM COMPETEM COM CAFÉ
As ervas daninhas que crescem nas entrelinhas dos cafeeiros devem ser devidamente
controladas, pois competem com o café por água, nutrientes e luz, e causam perdas de
produção que variam de 25 a 65%. O controle das ervas daninhas pode ser feito
manualmente, com enxadas, mecanicamente, com equipamentos capinadores
tratorizados, ou quimicamente, com herbicidas. A aplicação de fertilizantes também
deve ser feita de maneira adequada, pois as ervas daninhas podem aproveitar os
nutrientes antes que os mesmos atinjam as raízes dos cafeeiros.
Fonte: Procafé
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LIDANDO COM A MATURAÇÃO DESUNIFORME DO CAFÉ: ACELERAR OU DESACELERAR?
A maturação desuniforme do café sempre foi um problema no Brasil devido às múltiplas ﬂoradas e colheita única. O produto CEPA,
composto de ácido 2-cloro-etil-fosfônico, pode ser utilizado para evitar tais problemas. Depois que o grão absorve o produto, ele se
decompõe liberando etileno, que acelera a maturação. Porém, a aplicação do produto
só pode ser feita quando 90% dos grãos de café da parte inferior da árvore estiverem
desenvolvidos. Uma alternativa muito eﬁciente, que vai na direção oposta, foi
desenvolvida para retardar o início da maturação do fruto. Produtos à base de acetato
de potássio e cobalto inibem a ação do etileno e, consequentemente, retardam o
amadurecimento do café, evitam a queda de cerejas sobremaduras e diminuem a
necessidade de uma segunda rodada de colheita.
Fonte: Peabirus

DONA IVONE, BRASILEIRA QUE AJUDOU O IAC A DESENVOLVER AS PRINCIPAIS VARIEDADES
DE CAFÉ

Ivone Botone Baziolli, uma brasileira de 88 anos, ingressou no Instituto Agronômico de Campinas
(IAC) em 1949, aos 16 anos. Embora a educação formal de Ivone se limitasse ao ensino
fundamental, foi o suﬁciente para abrir as portas para o trabalho no IAC na época. Em sua
trajetória de 65 anos no instituto, trabalhou com grandes geneticistas de café
no Brasil, como Carlos Arnaldo Krug e Alcides Carvalho, sendo responsável
pelo trabalho de campo. Sua contribuição para a pesquisa do café foi
reconhecida de várias formas no Brasil e agora no exterior com a “Bolsa de
Estudos Dona Ivone”, criada pela “Coﬀee Coalition for Racial Equity”. A bolsa
apoiará estudantes universitários e proﬁssionais que atuam no setor cafeeiro.
Fonte: G1

NOVO ORÇAMENTO RECORDE DO FUNCAFÉ
O Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) aprovou um orçamento recorde de R$ 5,95 bilhões (US$ 1,02 bilhões) do Funcafé
para a safra 2021/22 e equalizou as taxas de juros em todas as linhas de crédito. A linha de ﬁnanciamento de comercialização recebeu
a maior alocação, de R$ 2,2 bilhões (US$ 390,7 m), seguida por Custeio com R$ 1,6 bilhão (US$ 284,1 m), Financiamento para
Aquisição de Café (FAC) com 1,35 bilhão (US $ 239,7 m), Capital de Giro com R$ 630,5 milhões (US$ 112 m) e Linha de Recuperação
de Cafezais com R$ 160 milhões (US$ 28,4 m).
Fonte: Cecafé

CECAFÉ E ANTAQ REÚNEM-SE PARA DISCUTIR ENCARGOS INDEVIDOS NA EXPORTAÇÃO DE CAFÉ
O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) se reuniu com a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) para
buscar soluções para o que chama de custos indevidos e abusivos impostos pelas agências marítimas. A falta de transparência no
ressarcimento da Taxa de Movimentação no Terminal (THC) e a cobrança abusiva de Taxa de Logística de Exportação (ELF),
gerenciamento de containers e Conhecimentos de Embarque (B/Ls) estão entre as reclamações contra as agências marítimas que o
Cecafé apresentou à ANTAQ.
Fonte: Cecafé

NESPRESSO TRAZ NOVO SISTEMA VERTUO PARA O BRASIL
O Brasil será o primeiro país da América Latina a receber o sistema “centrifugado” da Nespresso, o Vertuo, atualmente disponível
apenas na América do Norte e em alguns países da Europa. O sistema Vertuo pode preparar uma dose maior em caneca de 230 ml
além da versão de 40ml. A Nespresso está lançando 18 versões de cápsulas que serão exclusivas para o novo sistema e planeja lançar
uma dose ainda maior de 535 ml de café para ser compartilhada por várias pessoas. As cápsulas terão código de barras para que a
máquina identiﬁque qual é o tipo de café, a quantidade de água necessária, a temperatura ideal e a taxa de centrifugação, já que o
sistema de pressão não será mais utilizado. O novo sistema será comercializado inicialmente nos estados de São Paulo e Rio de
Janeiro.
Fonte: Valor Econômico
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OPINIÃO

por Carlos H. J. Brando

O FUTURO DO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE CAFÉ NO BRASIL ESTÁ EM RISCO?
Estimativas que projetam uma safra anual menor do que o esperado para o “ano de safra alta” de 2022, por causa do clima adverso
do ano passado, podem apontar para a estabilização da produção brasileira com consequentes perdas de participação no mercado
mundial.
Parece haver um “mau humor” em relação à expansão da produção de café no Brasil, especialmente do Arábica, apesar da alta nos
preços do café. Isto inclui principalmente novos plantios, mas também renovação. Preços comparativamente altos do café na moeda
local brasileira podem ser enganosos porque os custos de produção também aumentaram devido aos custos mais altos de
fertilizantes e agroquímicos, que usam componentes importados, sem falar do petróleo, ou seja, diesel e gasolina. Isto pode não ser
sentido agora devido às negociações de insumos via barter, mas seu impacto virá.
Os produtores de médio porte estão novamente em uma fase em que os preços do café e os custos de produção não deixam margens
relevantes, quando há. Isto deverá ser agravado pelos custos mais elevados da colheita do café devido às medidas sanitárias que serão
necessárias, pois a colheita ocorrerá em um momento ruim da pandemia do Covid-19 na maioria das áreas produtoras do Brasil.
A produção total dos cafeicultores de médio porte é muito menor do que a dos pequenos, que podem ainda estar ganhando dinheiro.
Os pequenos produtores de café respondem pela maior parte da produção brasileira mas sua participação vem caindo a cada censo
agrícola. Ainda pior, os pequenos cafeicultores são mais sensíveis aos preços maiores dos insumos que, por sua vez, reﬂetem na
redução de seu uso e na menor produtividade, que tende a já estar abaixo da média nacional neste segmento.
O grupo faltante de cafeicultores, os grandes, que costumam vender seus cafés por um preço mais alto que os outros, pode estar
sofrendo com uma nova onda de lockdowns e seu impacto no consumo de cafés especiais. Os grandes cafeicultores também são os
que mais provavelmente podem substituir o café cultivado em áreas planas mecanizadas por grãos, especialmente soja e milho, ou
algodão, cujos preços subiram 4 ou 5 vezes mais que o café.
O café Arábica pode não ser hoje a opção escolhida para abrir novas áreas de produção pois seus preços atuais, aparentemente bons,
podem não gerar os maiores retornos possíveis para as terras utilizadas. Este também pode ser o caso de áreas de café maiores que
precisam ser renovadas. Será que isto pode representar uma nova rodada de substituição do café por outras culturas como aconteceu
nas áreas mecanizadas do estado de São Paulo com cana-de-açúcar e laranja há algumas décadas?
Os argumentos acima desaﬁam a continuidade do processo de crescimento da produtividade média do café e da produção média
nacional, que vem acontecendo há muitos anos no Brasil, apesar da diminuição da área plantada. Vale ressaltar que a alta
produtividade de muitas áreas de Arábica está atingindo um limite além do qual pode não ser economicamente viável expandir. Este
limite pode até diminuir como resultado de preços mais altos de insumos. Isto é diferente do que ocorre com pequenos produtores,
que não conseguem usar tantos insumos que necessitam, mas o resultado geral é o mesmo.
Aumentos de produtividade média mais baixos, renovação menor e expansão modesta, juntamente com produtos concorrentes
altamente lucrativos, podem reduzir a taxa média de crescimento recente da produção brasileira de café Arábica e criar
oportunidades em outras partes do mundo.

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

31 de Março de 2021

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

715,00

Mogiana

710,00

Sul de Minas

710,00

Arábica Cereja Descascado (R$/saca de 60)
Cerrado MG
Sul de Minas
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Colatina-ES qualidade média

+ 9,2%

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica)
Mai 2021

142,85

775,00

Jul 2021

143,50

770,00

Set 2021

148,90

460,00
Real R$ / Dólar US$
31 Mar 2021

5,63

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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MÁQUINA DO MÊS
BENEFÍCIO NÃO TÃO ÚMIDO
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Em poucas palavras, o benefício úmido de café é um conjunto de passos de processamento que se se utilizam
para:
(i) limpar / selecionar as cerejas do café,
(ii) despolpar o café, e
(iii) desmucilar (remover a mucilagem).
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As máquinas empregadas para executar os passos acima são muitas e podem ser combinadas de muitas
formas para alcançar os objetivos de processamento desejados. A escolha das máquinas e sua conﬁguração
(ou ﬂuxos de processamento) adequados geralmente dependem de fatores, tais como
• condições de mercado,
• temas ambientais,
• qualidade do café,
• escala da operação, e
• condições de colheita.

Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br
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MÁQUINA DO MÊS
BENEFÍCIO NÃO TÃO ÚMIDO
CASO 1: MANTENDO A QUALIDADE E REDUZINDO OS CUSTOS E OS IMPACTOS
AMBIENTAIS NEGATIVOS
Descubra como José reduziu seus custos de colheita mantendo a qualidade do café

José, um cafeicultor em Huila, Colômbia, está hoje entre dois
conjuntos de demandas diferentes. De um lado, ele enfrenta escassez
de mão de obra durante a colheita, aumento de salários e pressões
ambientais, sem falar na necessidade de ser competitivo. Por outro
lado, seus clientes de café requerem menor adstringência, mais corpo
e uma bebida mais doce. Algumas destas demandas são obviamente
conﬂitantes: os problemas de mão de obra implicam em uma menor
seletividade, o que faz com que as cerejas verdes e parcialmente
maduras sejam colhidas, o que por sua vez causa uma bebida áspera
(“dura”) e adstringente. Outras demandas vão na mesma direção: a
remoção mecânica ajustável da mucilagem além de ecológica pode
produzir uma bebida mais doce e com mais corpo.
A resposta a este amplo conjunto de demandas enfrentadas por José
é a linha Pinhalense de equipamentos de benefício úmido ecológico e ﬂexível. Esta nova abordagem oferece economia
de água e de energia e despolpamento sem danos; a capacidade de separar cerejas totalmente maduras, parcialmente
maduras e cerejas imaturas que podem ser despolpadas separadamente; um sistema para despolpar cerejas
parcialmente maduras e sobremaduras para maximizar seu valor; e uma abordagem única para eliminar gradualmente
a mucilagem para controlar o corpo e a doçura.

CASO 2: RESOLVENDO PROBLEMAS DE ADSTRINGÊNCIA
Entenda como Julio resolveu os problemas de adstringência em seus lotes de café
Desde que os Bourbons Amarelos começaram a chamar a atenção dos provadores de
cafés especiais, Julio decidiu cultivar esta variedade em uma pequena área de sua
fazenda na Guatemala. Quando chegou o momento de colher seus primeiros lotes de
Bourbon Amarelo, Julio ﬁcou muito decepcionado pois estes cafés estavam sendo
criticados e mesmo rejeitados devido à adstringência na xícara.
Uma bebida adstringente pode ser causada por cerejas imaturas ou parcialmente maduras que são despolpadas
juntamente com as cerejas totalmente maduras. Enquanto que cerejas imaturas podem ser visualmente separadas
durante a colheita ou depois, cerejas que estão parcialmente maduras não, especialmente aquelas de variedades
amarelas. Por isto, são despolpadas juntamente com as cerejas totalmente
maduras e geram adstringência na bebida.
O problema de Julio foi resolvido com tecnologia Pinhalense que despolpa
apenas as cerejas totalmente maduras e seleciona todas as demais cerejas,
cujo grau de maturação é inferior ao ótimo. A busca cada vez maior por
qualidade na xícara demonstra que o critério visual utilizado na colheita
seletiva não é suﬁciente para garantir que as cerejas estejam completamente
maduras. Isto só pode ser garantido por meios mecânicos que introduzem
critérios diferentes da identiﬁcação visual da cor da cereja do café.
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Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br
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