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

- TIPOS DE GEADAS E IMPACTOS NA PRODUÇÃO NOS PRÓXIMOS ANOS (pg. 3)

- REENGENHARIA DA SECAGEM DO CAFÉ 1.0 E 2.0 (pg. 4)  

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS PARA MANEJAR LAVOURAS DE CAFÉ AFETADAS PELA GEADA

CERCA DE US$ 400MM DISPONÍVEIS PARA AJUDAR OS PRODUTORES AFETADOS PELA GEADA

Muitos especialistas em café gravaram vídeos e realizaram webinars com orientações sobre o manejo das lavouras de café 
no período pós-geada, a fim de minimizar danos e impactos na produção. Um conselho fundamental é esperar de 30 a 60 
dias para identificar o real impacto causado na planta. Só depois disto o produtor poderá definir as práticas a serem 
adotadas: poda, replantio, tratos complementares, cultivos intercalares ou outros. Alguns desses vídeos estão disponíveis 
em https://bit.ly/3ngd7Q4 e https://bit.ly/3l0VroG.

Fontes: Revista Cafeicultura e Café Brasil

O Banco do Brasil, cuja participação majoritária é do Governo Federal, vai liberar um total de R$ 2 bilhões (US$ 384 
milhões) para apoiar produtores afetados pelas fortes geadas que atingiram áreas produtoras de café e cana-de-açúcar 
em julho passado. Parte dos recursos para a recuperação destas safras – R$ 1,3 bilhão (US$ 250 milhões) – virá do Fundo 
de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé). O restante será fornecido por linhas de crédito rural do próprio banco.

Fonte: Agência Brasil

PLATAFORMA PARA MONITORAR E REDUZIR OS RISCOS DOS CONTRATOS DE CAFÉ
O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) e a Serasa Experian, empresa brasileira de análises e informações 
para decisões de crédito e apoio a negócios, lançaram uma plataforma que visa preservar a segurança dos contratos de 
café, nos quais os cafeicultores se comprometem a entregar o café a ser colhido contra pagamentos antecipados ou 
fornecimento de insumos e outros produtos em operações de “barter”. Compradores de café – exportadores e 
cooperativas – que representam 70% do mercado já aderiram à plataforma. Eles poderão saber se um cafeicultor se 
comprometeu a entregar uma porcentagem maior da safra do que o esperado. Isto reduzirá os riscos do negócio para toda 
a cadeia produtiva do café. A Serasa alimentará a plataforma com dados fornecidos pelos associados do Cecafé que 
aderirem à plataforma. Todas as informações fornecidas respeitarão estritamente a legislação, especialmente a Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD). Plataformas semelhantes para soja e milho já foram implantadas e estão em operação.

Fonte: Reuters
GARGALOS LOGÍSTICOS REDUZEM AS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ
Os frequentes cancelamentos de reservas, a falta de containers disponíveis e a falta de espaço nos navios levaram à 
redução das exportações brasileiras de café a partir de maio. 50% dos embarques de café foram adiados em julho. De 
acordo com o Rabobank, o custo do frete marítimo aumentou 336% em relação ao ano passado. Além dessa situação 
drástica, a estiagem prolongada e as atuais geadas que atingiram o país em 
julho passado preocupam cada vez mais o setor. Apesar dos problemas, o 
Brasil ainda é o principal fornecedor de café de alta qualidade. Colômbia, 
Honduras e Vietnã também enfrentam problemas climáticos adversos que 
podem prejudicar a produção. Isto aumenta ainda mais a preocupação com 
a oferta mundial de café.

Fonte: Notícias Agrícolas

EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS
Últimos 12 meses / sacas 60kg / US$ FOB

Fonte: Cecafé
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STARBUCKS ABRE CENTRO DE APOIO AO CAFEICULTOR NO BRASIL
A Starbucks inaugurou seu primeiro Centro de Apoio ao Cafeicultor no Brasil, em Varginha, sul de Minas Gerais. Ao todo, 
a empresa tem agora dez Centros de Apoio ao Cafeicultor nos principais países produtores de café em todo o mundo. Os 
objetivos do novo centro são trabalhar com produtores, fornecedores e agências locais para conhecer os desafios sociais 
e ambientais que a região está enfrentando e as técnicas de cultivo que estão sendo usadas a fim de promover soluções 
de longo prazo para ajudar os cafeicultores a melhorar a qualidade de seus cafés e sua lucratividade. Os coordenadores 
de sustentabilidade da Starbucks irão implementar projetos, workshops e treinamento para cafeicultores.

Fonte: Revista Cafeicultura
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SEMENTES DA CULTIVAR DE CAFÉ CONILON CONQUISTA É DISTRIBUÍDA A PEQUENOS 
PRODUTORES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e a Secretaria de Agricultura, 
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag) distribuíram 230 kg de sementes da nova variedade de café Conilon “Conquista 

ES8152” para pequenos cafeicultores do município de Mantenópolis. Ao contrário 
da maioria das cultivares de Conilon, que são propagadas por mudas, a cultivar 
Conquista é propagada por sementes. A planta é vigorosa, tolerante à seca e 
possui moderada resistência à ferrugem. Apresenta grãos médios a grandes e alta 
qualidade de bebida. Como em média 2.500 mudas podem ser preparadas com 1 
kg de sementes da cultivar Conquista, um total de 575.000 mudas poderão ser 
produzidas com as sementes distribuídas em Mantenópolis.

Fonte: CCCMG

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Agosto 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

742,00

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

Set 2021 31 Ago 2021
Dez 2021

Mar 2022

5,17
+ 10.8%

1075,00

1070,00

1070,00

1185,00

1180,00

230,25
236,65

242,05

ABIC LANÇA CAMPANHA NA TV DEPOIS DE 25 ANOS 
A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) lançou uma nova campanha nacional para promover o consumo de 
café após 25 anos sem anúncios pagos na TV. A campanha, intitulada “Café com Selo de Pureza, Qualidade ou 
Sustentabilidade ABIC é respeito e segurança na sua mesa!”, tem como objetivo informar o consumidor sobre a 
importância da compra de cafés certificados pela associação. A 
campanha, encabeçada pela atriz, modelo e apresentadora 
brasileira Carolina Ferraz, será veiculada em uma das principais 
emissoras de TV aberta do país. Carolina, “viciada” em café, tem 
um canal no YouTube com cerca de 270 mil inscritos e um de 
seus quadros se chama “Um cafezinho, por favor”. Além de 
veiculada na TV aberta, a campanha também estará disponível 
nos canais digitais da ABIC (site, Facebook, YouTube e 
Instagram).

Fonte: Revista Press
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TIPOS DE GEADAS E IMPACTOS NA PRODUÇÃO NOS PRÓXIMOS ANOS

por Carlos H. J. Brando

É muito difícil avaliar os reais impactos das geadas na produção porque, em primeiro lugar, as 
geadas afetam as plantações de café em diferentes níveis de intensidade – os "tipos" de geadas 
mencionados acima – e, em segundo lugar, estes tipos de geadas estão associados a diferentes 
graus de perdas em 2022 e nos anos seguintes.

Quando se olha para vistas aéreas das áreas afetadas pela geada, com cafezais com cor 
uniforme preta ou marrom, tem-se a impressão de que o impacto é homogêneo em toda a 
área. A realidade é que, avaliando a nível de campo, os impactos podem ser bastante 
diferentes, apesar da mesma cor e aparência uniformes vistas de cima. Isto levou à 
consideração de três impactos distintos no que não é uma descrição científica, mas apenas 
uma visão prática geralmente usada para ajudar leigos a compreender as perdas causadas 
pelas geadas.

Uma geada de “capote” danifica apenas a parte superior da árvore. Uma geada “total” afeta o 
cafeeiro adulto de alto a baixo. O impacto sobre os cafeeiros jovens, que ainda não estão 
produzindo ou estão começando a produzir, é diferente daquele que afeta as árvores adultas.

Como a geada de capote danifica o terço ou metade superior do cafeeiro, a poda deverá ser 
feita a uma determinada altura acima do solo, a ser decidida caso a caso na área afetada, 
geralmente no terço superior da árvore. A parte do cafeeiro não podada produzirá em 2022 e 
a produtividade dependerá do ciclo bienal de produção do café, ano de safra alta ou baixa.

A geada total afeta as folhas de cima a baixo do cafeeiro e requer poda perto do solo. A 
produção não retornará até 2024 e poderá ser alta dependendo das práticas de cultivo do café 
nos dois anos intermediários.

Os danos causados pela geada aos cafezais jovens geralmente são totais, mas há duas 
possibilidades: o sistema radicular ainda é viável e o cafeeiro é podado próximo ao solo ou as 
árvores devem ser arrancadas. No primeiro caso, haverá alguma produção em 2024 com safra 
plena em 2025. No segundo caso, o esquema será atrasado em um ano, ou seja, produção 
inicial em 2025 e plena em 2026.

As possibilidades acima estão resumidas na tabela abaixo:

A faixa de números mencionados atualmente em relação às perdas de safra por todos os tipos 
de geadas em 2022 é de 5 a 8 milhões de sacas, com um limite superior maior citado por 
algumas fontes. As estimativas para 2022 serão mais precisas quando estiverem disponíveis os 
relatórios técnicos necessários para acessar as linhas de crédito criadas para ajudar os 
produtores afetados pelas geadas. Estes relatórios também esclarecerão as perdas de safra 
esperadas para depois de 2022.

As perdas em 2022 podem ser ainda maiores devido à seca deste ano, que muitos especialistas 
afirmam já ter afetado o potencial produtivo de muitas áreas de café. As temperaturas atuais 
são extraordinariamente altas e a cidade de São Paulo teve seu dia mais quente no mês de 
setembro desde que as temperaturas começaram a ser registradas.

CAPOTE

TOTAL

CAFEZAIS JOVENS
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MÁQUINA DO MÊS

1.0 Por um século, os secadores rotativos não mudaram muito. Mantiveram o mesmo desenho de um tambor dividido 
em vários pequenos compartimentos, sendo o ar quente distribuído por tubos perfurados que se estendiam desde o 
tubo de ar quente no eixo do tambor até quase tocar suas paredes externas. No entanto, mudanças substanciais foram 
feitas na década de 1970, quando o fabricante de máquinas Pinhalense decidiu adaptar o típico secador rotativo da 
América Central, usado apenas para secar café pergaminho lavado, para secar café cereja natural, o tipo de café mais 
produzido no Brasil. A Pinhalense mudou drasticamente o design do tambor interno, primeiro usando uma câmara de 
secagem única em vez de muitos compartimentos. Em segundo lugar, foi alterado o sistema de distribuição de calor, 
sendo o ar quente insuflado apenas a partir do conduto perfurado central. Em terceiro lugar, foram usados defletores 
que forçam o movimento do café de um lado para outro do tambor para melhorar a uniformidade de secagem.

Modificada originalmente para café cereja natural, a nova máquina Pinhalense foi logo 
testada com café lavado no Brasil e na América Central e também se mostrou excelente 
na secagem do pergaminho, aliás com benefícios ainda maiores do que no caso dos 
cafés naturais. Foi apenas uma questão de tempo até que os secadores rotativos 
Pinhalense se tornassem a máquina padrão para secar café em pergaminho na própria 
América Central, com centenas de máquinas vendidas da Guatemala ao Panamá e 
também em outras áreas do mundo cafeeiro, da Etiópia à Indonésia, da Índia a Papua 
Nova Guiné e da Colômbia ao México, para citar apenas alguns países. Hoje existem 
mais de 20.000 secadores rotativos Pinhalense secando café pergaminho e cereja, 
Arábica e Robusta, em mais de 30 países produtores de café nos 5 continentes.

2.0 Embora sempre tenha havido uma correlação positiva entre o uso dos secadores 
rotativos Pinhalense e a produção de cafés Arábica e Robusta de alta qualidade, os secadores 
rotativos não permaneceram os mesmos desde o seu lançamento nos anos 70. Embora 
tenham mudado pouco nos primeiros anos, o desenvolvimento do mercado de cafés 
especiais e outras tendências, culminando em micro lotes, levaram a um aprimoramento 
constante dos secadores rotativos Pinhalense desde a virada do século. A primeira onda de 
novos desenvolvimentos envolveu a fonte de calor; fornos que já eram compatíveis com a 
casca/palha de pergaminho como combustível, foram melhorados 
para aumentar a eficiência energética e assim lidar com os preços 
baixos recorde do café durante a primeira década do século 21. A 
logística e a eficiência de secagem foram também melhoradas 

com a inclusão de silos superiores de alimentação. Mudanças para reduzir a poluição do ar 
foram introduzidas em seguida em resposta às demandas por um mundo cafeeiro mais 
sustentável.

Na segunda década deste século e para responder às necessidades dos pequenos produtores 
e ao crescimento dos pequenos e micro lotes de café, a linha de secadores pequenos foi 
redesenhada e os tambores maiores ganharam a opção de serem divididos para manejar 
dois lotes pequenos ou micro lotes ao mesmo tempo. Isto também ajudou no momento em que os produtores passaram 

a produzir cafés naturais e diferentes tipos de cereja descascado, chamados de 
“honeys” na América Central, além do café lavado convencional. O secador maior, que 
recebe um único lote de café lavado ou natural, não pode secar um lote menor de café 
lavado ou pequenos lotes de honey e naturais. Tambores menores e divididos 
tornaram-se obrigatórios para atender a estas novas necessidades logísticas e para 
produzir cafés de alta qualidade. Esses tambores menores e divididos mantiveram as 
mesmas características positivas dos maiores, mas foram adaptados aos novos 
tempos, necessidades e mercados.

REENGENHARIA DA SECAGEM DO CAFÉ 1.0 E 2.0

Pequenos secadores rotativos SRE-25
para micro lotes em El Salvador

Bateria de secadores SRE com silo de alimentação / 
pré-secadores em cooperativa na Colômbia

Secador rotativo SRE de médio porte com
silo superior de alimentação na China

Secador rotativo grande SRE sendo alimentado
em Honduras

Continua...


