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

- IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROCESSAMENTO DE CAFÉ CEREJA (pág. 3)

- LANÇAMENTO: MESA DENSIMÉTRICA MVF-3S (pág. 4)  

TORREFADORES BRASILEIROS ENFRENTAM DIFICULDADES PARA 
TRANSFERIR AUMENTO DO PREÇO DO CAFÉ AOS CONSUMIDORES

PANDEMIA TEM EFEITO ADVERSO LIMITADO NAS ATIVIDADES RURAIS

A oferta restrita, a falta de estoques de passagem e a consequente alta dos preços do café, 
de um lado, e a atual crise econômica induzida pela pandemia, do outro, estão 
“espremendo” os torrefadores brasileiros que tentam não aumentar os preços aos 
consumidores como seria necessário para manter as margens de lucro. Os estoques de café 
do governo brasileiro não estão mais disponíveis, o que aumenta a preocupação do setor 
com o abastecimento interno e as exportações. A expectativa é que o Brasil não seja capaz de fornecer café suficiente para seus 
mercados interno e externo no corrente ano. Além disso, a safra de café de 2022 também pode ser afetada negativamente pelo 
clima adverso.

Fonte: Notícias Agrícolas

De acordo com pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Marketing Rural (ABMR&A) em parceria com a IHS Markit, 64% 
dos produtores entrevistados afirmaram que a pandemia teve pouco impacto em suas atividades, para 11% teve impacto médio 
e para 25% impacto alto. O WhatsApp é usado nos negócios por 76% dos produtores, 57% acessam sites, 48% possuem redes 
sociais e apenas 6% dos entrevistados utilizam e-mail. A pesquisa anterior, realizada em 2017, mostrou que 61% dos produtores 
tinham um smartphone em casa, enquanto que a participação atual é de 94%. O número de produtores rurais entrevistados foi 
de 3.048 em 16 estados do Brasil, entre outubro de 2020 e janeiro de 2021.

Fonte: Valor Econômico

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE SERÁ 22,6% MENOR
O segundo levantamento sobre a safra brasileira de café 2021/22, divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB), indica que a produção brasileira pode chegar a apenas 48,81 milhões de sacas. O volume é 22,6% menor que o 

CASO DE SUCESSO DO CAFÉ BRASILEIRO É APRESENTADO NA ONU
O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) representou a cadeia produtiva do café nacional durante a rodada de 
debates do Fórum de Sistemas Alimentares da Organização das Nações Unidas (ONU). Foi apresentado o caso de sucesso da 
resiliência do setor café brasileiro, com foco em sua organização, sinergia e eficiência, que gera agregação de valor e maior 
transferência do preço de exportação aos cafeicultores. A porcentagem do preço porta da fazenda em relação ao FOB variou de 
80% a 91%, muito acima da média de 40% a 60% de outros países produtores de café. Esse cenário é viável devido à presença 
do tripé da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Do lado econômico, o crédito rural do governo, bem como de bancos 
privados, pode ser facilmente acessado. O Brasil aumentou sua produtividade de 6 sacas por hectare na década de 1960 para 
33 sacas/ha em 2020/21, enquanto a área plantada foi reduzida de 5 para 2 milhões de hectares. Do lado ambiental, diversas 
ações são realizadas pelos cafeicultores brasileiros, como manejo integrado e controle biológico de pragas, balanço de carbono 
e preservação de recursos naturais como água e florestas nativas em áreas rurais. Na área social, o Cecafé é ativo em programas 
para promover boas práticas agrícolas e para prevenir e mitigar atividades ilegais no campo. Estudo da Embrapa mostra que o 
Índice de Desenvolvimento Humano é maior onde a cafeicultura está presente. Hoje, 72% dos cafeicultores brasileiros são 
pequenos proprietários.

Fonte: Cecafé
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BSCA LANÇA WEBSÉRIE PARA COMEMORAR SEU 30º ANIVERSÁRIO
Para comemorar seus 30 anos, a Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) lança uma websérie que apresentará sua 
jornada ao longo destas três décadas. Os vídeos mostrarão a importância das etapas pelas quais o café passa antes de chegar 
ao consumidor. A série de vídeos, intitulada “A História do Café Especial - O olhar da BSCA em 30 anos”, foi lançada no dia 24 de 
maio, Dia Nacional do Café no Brasil, e consiste em 30 vídeos de 7 minutos a serem lançados um a cada semana. Os vídeos estão 
disponíveis no canal da BSCA no YouTube (https://bit.ly/34YuSsH) e no Instagram da Revista Espresso (https://bit.ly/3v2gPgq).

Fonte: CaféPoint
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AMAZÔNIA RECEBE A PRIMEIRA IG DO MUNDO PARA CAFÉ ROBUSTA SUSTENTÁVEL
Matas de Rondônia acaba de receber a primeira Indicação Geográfica (IG) do mundo na modalidade de Denominação de 
Origem (DO) para café Robusta sustentável. O conceito de sustentabilidade foi introduzido devido à parceria com a Plataforma 
Global do Café (GCP) e ao uso de seu Currículo de Sustentabilidade do Café para apoiar e controlar os critérios de 
sustentabilidade adicionados a IG. Este é um marco histórico para o Brasil e para o mundo. Toda a cadeia produtiva do café de 
Rondônia agora deve trabalhar para aproveitar este reconhecimento ao máximo e conquistar novos mercados.

Fonte: Embrapa Rondônia

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Maio de 2021

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

488,00

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

Jul 2021 31 Maio 2021
Set 2021

Dez 2021

5,22
+ 9,4%

865,00

860,00

860,00

915,00

910,00

192,35
194,65

196,50

CAFÉ CONILON DO ESPÍRITO SANTO RECEBE SUA PRIMEIRA IG NA MODALIDADE DE 
INDICAÇÃO DE PROCEDÊNCIA 
O café Conilon do Espírito Santo recebeu recentemente sua Indicação Geográfica (IG) na modalidade Indicação de Procedência 
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). É a primeira vez que uma Indicação de Procedência é concedida ao café 
Conilon, o que pode ser muito relevante em termos de reconhecimento de qualidade e preço. O Espírito Santo já conta com 
mais duas IGs, mas na modalidade Denominação de Origem. O café conilon é o principal produto agrícola do estado do Espírito 
Santo e contribui fortemente para a geração de emprego e renda.

Fonte: MAPA

POLINIZAÇÃO POR ABELHAS E PROGRAMAS DE CARBONO ZERO EM FAZENDAS BRASILEIRAS
A Nescafé lançou um programa para polinizar os cafeeiros distribuindo caixas de abelhas fornecidas pela startup Agrobee nestes 
cafezais durante a florada. Os insetos fazem seu trabalho natural de polinização resultando em aumento de produtividade e 
grãos maiores. Em outra frente, a Nescafé estabeleceu uma parceria com um grupo de cafeicultores para atingir a meta de 
carbono zero em alguns de seus produtos até o final de 2022. Esta parceria foi iniciada educando e apoiando os cafeicultores 
sobre sustentabilidade, além de reconhecer e recompensar a qualidade dos cafés. Embora o mercado de carbono zero ainda 
seja pequeno na cafeicultura, espera-se um avanço contínuo.

Fonte: Estadão

recorde do ano passado de 63,08 milhões de sacas. A produção de café Arábica deve 
atingir 33,4 milhões de sacas e a de Conilon 15,4 milhões, uma queda de 31,5% e um 
aumento de 7,9% em relação a 2020/21, respectivamente. A tabela a seguir mostra as 
estimativas para os principais estados produtores de café com perdas de safra menores 
onde o Conilon é cultivado.

Fonte: Valor Econômico
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IMPACTOS AMBIENTAIS DO PROCESSAMENTO DE CAFÉ CEREJA

por Carlos H. J. Brando

O Opinião anterior (https://bit.ly/3pMjqdq) suscitou dúvidas e comentários sobre o consumo e a contaminação de água no 
processamento de café cereja descascado e úmido em geral em comparação com o processamento de cafés naturais.

O processamento de café natural pode não requerer água se as cerejas não forem separadas por densidade (ou seja, teor de 
umidade) para serem secadas separadamente. Pode existir consumo de água nesta separação, mas muito pouco se forem 
usados lavadores (sifões) mecânicos ao invés dos tradicionais sifões ou canais com água. De qualquer modo, essa água é muito 
menos contaminada do que a produzida pelo processamento úmido. Em resumo, o consumo e a contaminação de água não são 
uma preocupação no processamento de café natural.

O café cereja descascado processado com toda a mucilagem requer menos água do que o café despolpado pois não é 
necessário remover a mucilagem. O café cereja descascado com alguma mucilagem removida mecanicamente requer a mesma 
quantidade de água que o café despolpado que é mecanicamente desmucilado, porém a contaminação é um pouco menor pois 
a quantidade de mucilagem que sai com a água também é menor. Por fim, o sistema que mais consome e contamina água é o 
café despolpado fermentado.

Existem duas fontes importantes de impacto ambiental no processamento úmido: o consumo e a contaminação da água, já 
mencionado acima, e a produção de resíduos sólidos. Vamos agora abordar a primeira fonte em mais detalhe e depois a última.

A remoção de impurezas e pedras e a separação dos boias (sobre-maduros e parcialmente secos) das cerejas pesadas que 
afundam (verdes, semi-maduras e principalmente maduras) podem consumir muita água se feitas em sifões ou canais com 
água. A alternativa ecológica são os lavadores (sifões) mecânicos que consomem pouca água.

A escolha dos despolpadores a serem usados deve considerar o baixo consumo de água, na medida em que não afete o 
desempenho, ou seja, perda de pergaminho com polpa, polpa misturada com pergaminho e danos físicos. O mesmo se aplica 
à desmucilagem mecânica, com ênfase no “trade-off” entre o consumo de água e os danos físicos ao pergaminho e grão verde.

A fermentação do pergaminho, se usada, é de longe a maior fonte de consumo de água e contaminação no processamento 
úmido. A fermentação seca consome um pouco menos água, mas nem tanto pois os tanques de fermentação são geralmente 
carregados e descarregados com a ajuda de água em qualquer tipo de fermentação. Embora a carga poluente que deriva da 
mucilagem seja basicamente a mesma na fermentação ou na desmucilagem, neste último caso o volume de água residual é 
muito menor e menos caro para tratar, se necessário, ou descartar.

A contaminação de água no processamento úmido pode estar distribuída por muitas fazendas de pequenos produtores ou 
concentrada em centrais de benefício úmido de pequeno, médio ou grande porte. Geralmente é complexo decidir qual caso é 
menos prejudicial ao meio ambiente. Se pode aparentemente parecer mais fácil descartar pequenos volumes de água 
contaminada por infiltração no solo, eles podem contaminar o lençol freático subterrâneo. Por outro lado, os volumes maiores 
concentrados nas centrais de benefício úmido podem ser tratados, o que muitas vezes não é uma opção para os pequenos  ou 
mesmo médios produtores.

Existe hoje uma relação entre o consumo zero ou mínimo de água e os danos ao café. Existem despolpadores com consumo 
zero de água ou pelo menos vendidos com este apelo. No entanto, quando os produtores os compram e percebem que a 
alegação de economia de água está associada a danos ao café e à consequente perda de receita, eles simplesmente adicionam 
água até o ponto em que os danos são minimizados ou eliminados. Dependendo de desenvolvimento adicional nos 
despolpadores, o consumo de água zero pode depender da compensação aos produtores pelos compradores pelas perdas de 
renda envolvidas. Isto faz parte da discussão em andamento sobre como construir um futuro para os cafeicultores que seja 
financeiramente e ambientalmente sustentável.

O resíduo sólido produzido pelo processamento úmido do café cereja descascado e despolpado é a polpa do café que deve ser 
utilizada como fertilizante após sua decomposição. Também pode ser usada como combustível para secar café depois de seca. 
Estas são situações ideais de reciclagem, esta última viável também no caso de centrais de benefício úmido, sujeito a uma 
análise de custo-benefício.
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LANÇAMENTO: MESA DENSIMÉTRICA MVF-3S

MÁQUINA DO MÊS

A MVF-3S é equipada com um 
novo sistema de ventilação que 
oferece um maior fluxo de ar. 
Isto melhora a eficiência de 
separação do café e aumenta a 
capacidade de processamento.

DIFERENCIAIS E VANTAGENS

MVF-3 MVF-3S

5.050 / 6.800 kg/h 6.060 / 8.160 kg/h

Capacidades apresentadas são para café verde (densidade = 0,7 t/m³)

Menor consumo de energia e custo de manutenção

8% mais defeitos 
separados

Maior capacidade

Melhor separação de defeitos


