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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO 
BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- MANEJO FINAL DO CAFÉ PARA EXPORTAÇÃO: ATUALIZAÇÃO TÉCNICA (pág. 3)
- EQUIPAMENTOS DE LIGA, PESAGEM E ENSAQUE DE CAFÉ (pág. 4)  

LINHA DE CRÉDITO DE US$ 250M PARA APOIAR PRODUTORES DE CAFÉ AFETADOS PELA GEADA

GEADAS ATINGEM MAIS DE 300 MUNICÍPIOS 
PRODUTORES DE CAFÉ NO BRASIL

O governo brasileiro liberou R$ 1,32 bilhão do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para uma linha de crédito 
emergencial a ser usada por cafeicultores que sofreram prejuízos com as geadas que atingiram o Brasil em julho passado. 
As medidas de apoio serão definidas após a conclusão dos cálculos dos impactos da geada. Segundo o Ministério da 
Economia, levantamentos preliminares estimam que 200 mil hectares de café foram atingidos. De acordo com o Conselho 
Nacional do Café (CNC), o foco principal será os pequenos produtores, que representam 78% da área afetada.

Fontes: Valor Econômico, Notícias Agrícolas e Reuters

Embora a intensidade das geadas tenha variado 
de região para região e ainda seja cedo para 
quantificar as perdas reais, estima-se que a área 
afetada cubra mais de 300 municípios produtores 
de café e 170.000 hectares ou 21,2% dos 800.000 
hectares de Arábica, segundo levantamento 
divulgado pela Conab no dia 23 de julho. As 
regiões afetadas foram: Sul e Sudeste de Minas 
Gerais (Guaxupé, Machado, Lavras, Varginha, Alfenas, Três Pontas, 
Boa Esperança, Três Corações, etc.); Triângulo Mineiro (Araxá, 
Patrocínio, Monte Carmelo, Araguari, etc.); estado de São Paulo 
(Franca, Pedregulho, Caconde, Espírito Santo do Pinhal, Garça, etc.); e 
norte do Paraná (Rolândia, Jacarezinho, Apucarana, Carlópolis, etc.). A 
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais 
(Emater-MG) está engajada em uma força-tarefa para emitir relatórios 
técnicos gratuitos para permitir que os produtores afetados busquem 
crédito e assistência. Estima-se que a iniciativa beneficiará cerca de 
80% dos cafeicultores do Sul de Minas.

Fontes: Canal Rural e Emater-MG

GEADAS E SEUS EFEITOS COLATERAIS CONTRIBUEM PARA O AUMENTO NA PROCURA POR 
SEGURO RURAL
As perdas causadas pelas geadas registradas nas regiões produtoras de café, cana-de-açúcar e milho do Brasil aumentarão 
ainda mais a percepção da importância do seguro rural. A quantidade de contratos emitidos aumentou 41% entre janeiro 
e abril de 2021, em relação ao primeiro quadrimestre de 2020, segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg). 
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MERCADO DE CRIPTOMOEDA DE CAFÉ IMPULSIONADO 
PELAS GEADAS
“Coffee coin”, a primeira criptomoeda do mundo lastreada em estoques 
de café e criada pela cooperativa Minasul, registrou ganhos de mais de 
35% no primeiro mês de negociação, com alta de preços devido às geadas 
e à demanda dos investidores. O valor da moeda de café é ajustado pela 
variação dos preços do café no mercado físico e influenciado pela 
demanda de investidores no chamado mercado secundário. A 
criptomoeda possibilita a negociação de insumos agrícolas com melhores 
preços quando estes apresentam melhor relação de troca do que o café no 
mercado físico e permite uma melhor gestão dos estoques de café.

Fonte: Reuters
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PREÇOS, MERCADO FAVORÁVEL E AGORA AS GEADAS 
IMPULSIONAM A PRODUÇÃO DE CONILON 
Influenciados pela valorização da bolsa de Londres devido às dificuldades que o principal fornecedor de Robusta, o Vietnã, 
está enfrentando nas exportações por falta de containers, o preço do Conilon brasileiro subiu e está na faixa de R$ 450 
(US$ 86) a R$ 510 (US$ 98) por saca. Este preço favorável e custos de produção mais baixos aumentam o interesse dos 
produtores em cultivar Conilon. A indústria brasileira de T&M está sendo estimulada a aumentar a utilização do Conilon 
em seus blends devido ao preço mais competitivo, maior disponibilidade, melhoria da qualidade e, mais recentemente, a 
geada.

Fontes: Globo Rural e P&A

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Julho 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

632,00

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

Sep 2021 30 Jul 2021
Dec 2021

Mar 2022

5,21
+ 5,5%

1005,00

1000,00

1000,00

1055,00

1050,00

217,90
224,95

227,62

AUMENTA O CONSUMO DOMÉSTICO DE CAFÉ SOLÚVEL NO BRASIL
O consumo de café solúvel no Brasil vem crescendo nos últimos anos e o primeiro semestre de 2021 não é exceção. O 
consumo cresceu 2,2% entre janeiro e junho de 2021 em relação ao mesmo período de 2020, segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Café Solúvel (ABICS). A redução de 45% no consumo do café solúvel importado indica que esse 
aumento no mercado interno se deve ao maior consumo do produto brasileiro. Atualmente, a ABICS está intensificando 
o trabalho para concluir um “White Paper” com uma metodologia inovadora de avaliação sensorial que propõe padrões 
de qualidade para o café solúvel.

Fonte: Canal Rural 

Os cafeicultores ainda não são muito adeptos ao seguro e aqueles que o contratam costumam priorizar a cobertura para 
granizo. As baixas temperaturas recentes e seus efeitos podem contribuir para o aumento da cobertura na próxima safra. 
Tradicionalmente, os contratos têm como objetivo a garantia da planta de café. A proposta atual é indenizar conforme a 
produção, ou seja, o cafeicultor é indenizado pelas perdas na safra segurada, considerando os insumos utilizados e o preço 
das sacas perdidas. Além disso, será possível incluir safras atuais e futuras na mesma apólice.

Fonte: Globo Rural
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MANEJO FINAL DO CAFÉ PARA EXPORTAÇÃO: ATUALIZAÇÃO TÉCNICA

por Carlos H. J. Brando

Quase todo café exportado hoje é embarcado em containers, porém de maneiras diferentes: em sacas, em big bags ou a 
granel. O café é pesado em diferentes tipos de balanças, dependendo de como será colocado nos containers. Finalmente, 
a maior parte do café é misturado antes da pesagem. Vamos revisar como estas operações mudaram e evoluíram ao longo 
dos anos.

A liga é principalmente a combinação/mistura de diferentes tipos de café, qualidades e/ou origens para obter lotes 
homogêneos com as características e tamanhos de grãos requeridos. Mas também é a mistura de cafés da mesma 
qualidade produzidos por diferentes produtores ou que se originam de diferentes regiões para obter lotes homogêneos 
com o tamanho exigido pelo cliente. A liga é uma operação crítica para a entrega do café com as características exigidas 
nos contratos com os clientes. Esta operação pode ser uma grande fonte de reclamações (“claims”) se não for feita de 
forma adequada.

No processo de liga, o café deve ser juntado em certas proporções e misturado para se obter lotes homogêneos. Isto é 
geralmente feito com o auxílio de um silo redondo alimentado por um elevador especial de alto desempenho, que recebe 
o café em proporções pré-determinadas e garante uma mistura uniforme sem danificá-lo. As linhas de processamento de 
alta capacidade usam técnicas diferentes de liga. Cafés diferentes são alimentados a uma bateria de silos que 
descarregam em uma esteira por meio de um sistema de alimentação de volume ajustável, por exemplo, dispositivos de 
velocidade variável, instalados na saída de cada silo. A taxa de alimentação ou saída dos silos individuais é ajustada de 
acordo com as proporções exigidas no lote final.

O equipamento tradicional para pesar o café a ser colocado em sacos de juta ou outro tipo de saca no final das linhas de 
processamento é uma balança de plataforma mecânica. Isto mudou à medida que a mão-de-obra se tornou escassa, os 
lotes de café aumentaram de tamanho e outras alternativas de embarque foram desenvolvidas, especialmente o 
carregamento de containers a granel mas também big-bags. Balanças mecânicas automáticas foram usadas primeiro e 
ainda são utilizadas, mas hoje as balanças eletrônicas são preferidas. Os big-bags podem ser alimentados a partir de 
balanças automáticas no modo de fluxo contínuo ou podem ser pesados em balanças de plataforma específicas para 
big-bags, no nível do chão, com células de carga. Finalmente, o café que abastece os containers de 20’ é pesado em 
balanças automáticas no modo de fluxo contínuo ou em balanças de fluxo propriamente ditas.

As balanças automáticas têm uma caçamba de pesagem sob um silo elevado. Na versão mecânica, a caçamba é conectada 
por uma alavanca a um contrapeso com o peso desejado. O fluxo principal na balança é interrompido pouco antes do 
peso desejado ser atingido e um fluxo restrito muito menor continua por um tempo muito curto estimado para atingir o 
peso estabelecido. Balanças eletrônicas de caçamba e de fluxo contínuo usam células de carga para pesar o café e 
interromper o fluxo quando o peso requerido é alcançado. Balanças eletrônicas são muito mais fáceis de conectar a 
sistemas digitais que podem controlar a operação de processamento de maneira parcial ou completa.

Os big-bags com capacidades de 600 a 1.200 kg de café são normalmente pesados em plataformas no nível do chão 
equipadas com células de carga. O big-bag vazio colocado na plataforma é alimentado até atingir o peso desejado, 
conforme indicado pela célula de carga. Alternativamente, o café pode ser alimentado em um big-bag a partir de uma 
balança mecânica ou eletrônica que trabalha como uma balança de fluxo.

Os carregadores de containers a granel recebem café previamente pesado de silos ou elevadores e usam um ventilador 
de alta capacidade para soprar os grãos de café em um container de 20’ com revestimento interno. Balanças mecânicas 
ou eletrônicas, usadas como balanças de fluxo, ou as próprias balanças de fluxo no caso de operações de grande 
capacidade, são usadas para permitir que um peso predefinido de café equivalente a um determinado número de sacas 
seja alimentado a granel em containers. Os carregadores de containers a granel podem ter sistema de extração de pó ou 
deixar o pó dentro do container.

A maioria do café é exportado atualmente em containers a granel. Os containers com sacas vêm em seguida. Os big-bags 
são a opção de exportação menos comum, embora sejam muito utilizados na armazenagem de matéria-prima durante o 
processamento e depois dele e antes do embarque.
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MÁQUINA DO MÊS

Ligar, pesar e ensacar café de forma eficiente é importante tanto para entregar a qualidade que os clientes requerem 
como para garantir margens. Com isto em mente, a Pinhalense oferece equipamentos que fornecem soluções 
customizadas e automatizadas para ligar, pesar, e ensacar café com alto desempenho e precisão:

EQUIPAMENTOS DE LIGA, PESAGEM E ENSAQUE DE CAFÉ

4.
0m

1.
2m

- válvula e esteira dosadoras VEDP,
- balança eletrônica para sacos SMARTSAC,
- balança eletrônica para big-bag SMARTBAG,
- balança de fluxo SMART-FLUX, e
- carregadores pneumáticos de containers CPC e ICC

A válvula e esteira dosadoras VEDP preparam qualquer 
receita ou liga desejada com alta precisão e as replica com 
100% de fidelidade. É fácil de operar com a ajuda de 
interfaces para painéis touch screen, possui um tempo de 
set up rápido e fornece um alto padrão de homogeneidade.

A balança eletrônica para sacos SMARTSAC possui maior 
precisão e eficiência do que a concorrência e tem o mais alto 
desempenho do mercado. Pode ser programada para sacas de 
25 a 60kg, possui interfaces para impressoras e automação, e 
está equipada com um coletor de amostras pneumático CAP.

A balança eletrônica para big-bag SMARTBAG pode 
carregar e pesar big-bags com dimensões laterais de 1,0 a 
1,5m e altura de 1,0 a 2,0m. Ela também possui interfaces 
para impressoras e automação e pode ser equipada com 
um coletor de amostras pneumático CAP.

Os carregadores pneumáticos de 
container CPC e ICC estão descritos 
na Máquina do Mês anterior, que 
pode ser acessada aqui: 
https://bit.ly/2W6Z97B. 

A balança de fluxo SMART-FLUX é 
possivelmente a mais competitiva, 
eficiente e que ocupa menos espaço 
oferecida hoje no mercado. Seu 
tamanho compacto e altura reduzida 
combinados a uma conexão direta ao 
pé dos elevadores permite sua 
inserção em instalações existentes 
com alterações mínimas. 

SMARTBAG

SMART-FLUX

+

Válvula 
dosadora

Esteira 
dosadora


