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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- COMO A CENTRALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO PÓS-COLHEITA PODE AUMENTAR A RENDA DOS
PRODUTORES E PROMOVER A SUSTENTABILIDADE (pág. 3)
- VANTAGENS DE CENTRALIZAR O BENEFÍCIO PÓS COLHEITA PARA PEQUENOS PRODUTORES (pág. 4)

RELATÓRIO SOBRE ESTADO NUTRICIONAL DE SOLOS NAS MATAS DE MINAS É PUBLICADO
Como coordenadora do Consórcio Pesquisa Café, a Embrapa divulgou um
relatório sobre a situação dos solos da região das Matas de Minas para
orientar os cafeicultores a alcançar o maior potencial produtivo de seus
cafezais. Os cafés da região das Matas de Minas são cultivados principalmente
por pequenos produtores, para os quais o uso eﬁciente de insumos é
fundamental, principalmente em épocas de altos preços de fertilizantes.
Fonte: Embrapa Café

PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS PROTEGEM VEGETAÇÃO NATIVA
DO CERRADO MINEIRO
O Consórcio Cerrado das Águas informou que o impacto negativo sobre a
vegetação nativa diminuiu de 25,5% para 9,4% no ano passado, enquanto a
conservação da vegetação nativa aumentou substancialmente, de 96 para 143
ha em 2021 em relação a 2020. Mais de 48 mil mudas de plantas nativas e
espécies frutíferas foram plantadas.
Fonte: Notícias Agrícolas

EMBRAPA IMPLEMENTA PROJETO REDE CAFÉ EM RONDÔNIA
O Projeto Rede Café, uma parceria entre o Governo do Estado de Rondônia e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Econômico (SEDEC) sob coordenação da Embrapa Rondônia, está avaliando as características agronômicas – resistência a
nematoides, tolerância a pragas e doenças, produtividade e tamanho do grão, uniformidade de maturação, arquitetura
das plantas para colheita mecanizada, qualidade de bebida, etc. – dos principais clones de café Canéfora plantados em seis
propriedades em Rondônia. Ao ﬁnal do projeto será emitido um relatório técnico com informações agronômicas e
qualitativas.
Fonte: Embrapa Rondônia

ALOCAÇÃO DE FUNDOS DO FUNCAFÉ PARA RECUPERAR CAFEZAIS
O Conselho Deliberativo de Política do Café (CDPC) aprovou o montante de R$ 6,05 bilhões (US$ 1,3 bilhão) do Fundo de
Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé) para a safra 2022/23. O Financiamento para Comercialização recebeu a maior
alocação de R$ 2,2 bilhões (US$ 470 m) seguido pelo Financiamento para Aquisição de Café (FAC) R$ 1,4 bilhão (US$ 299
m), Capital de Giro com R$ 775 milhões (US$ 165,7 m) e Recuperação de Cafezais Daniﬁcados com R$ 160 milhões (US$
34 milhões). O crédito para cooperativas passou de R$ 30 para 50 milhões (US$ 6,4 para 7,4 milhões).
Fonte: CNA
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EXPOSIÇÃO DO MUSEU DO CAFÉ NA ITÁLIA
"Viaggio nella terra del caﬀè", a exposição do Museu do Café que esteve na
Embaixada do Brasil em Roma no ano passado, agora está em exibição na
Accademia del Caﬀè Espresso, perto de Florença, na Toscana. A exposição
apresenta a trajetória dos imigrantes ao chegarem às terras brasileiras e as
inﬂuências italianas que moldaram diferentes aspectos da cultura brasileira,
incluindo o preparo do café. A exposição também apresenta a pesquisa cafeeira
brasileira, que é um fator crucial para aumentar a produtividade, proteger áreas
nativas e diversiﬁcar culturas. Por ﬁm, os visitantes podem conhecer as
iniciativas de sustentabilidade do café no Brasil.
Fonte: Museu do Café

EXPOSIÇÃO PERMANENTE SOBRE AGRONEGÓCIO INAUGURADA EM SÃO PAULO
Um complexo cientíﬁco e cultural ao ar livre localizado no coração da cidade de São Paulo chamado Planeta Agro e
patrocinado pela Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA) foi criado para informar a população sobre a
real dimensão do agronegócio no estado. O complexo conta com espaços culturais, centro de tecnologia, exposições de
diversos tipos, informações sobre a região, locais gastronômicos, etc.
Fonte: Café Point

CONAB LANÇA PORTAL COM INFORMAÇÕES SOBRE OS ARMAZÉNS DO BRASIL
O portal Armazéns do Brasil, página criada pela Companhia Nacional de
Abastecimento (CONAB), oferecerá informações estratégicas para o setor de
agronegócios. A nova ferramenta facilitará o contato entre demanda e oferta
de serviços de armazenagem, melhorará a logística e possibilitará um melhor
planejamento pós-colheita.
Fonte: Café Point

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO NO ESTADO DE SÃO PAULO AUMENTA 30% EM 2021
Segundo a Federação Paulista da Agricultura e Pecuária (FAESP), o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) do estado
de São Paulo atingiu R$ 121,9 bilhões (US$ 26 bilhões) em 2021, um aumento de 30% em relação a 2020. A agricultura
correspondeu a R$ 82,1 bilhões (US$ 17,5 bilhões) e a pecuária a R$ 39,8 bilhões (US$ 8,5 bilhões). Apesar do clima
adverso em 2021 – secas prolongadas e geadas –, a produção de café no estado de São Paulo teve um desempenho
expressivo e atingiu 4 milhões de sacas (8,4% do total nacional).
Fontes: Faesp e Senar

Preços Brasileiros:
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

31 de março de 2022

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

1235,00

Mogiana

1230,00

Sul de Minas

1230,00

Arábica Cereja Descascado (R$/saca de 60 kg)
Cerrado MG
Sul de Minas

Colatina-ES qualidade média

+ 4,06%

[B]3 (US$/60kg Arábica)
Mar 2022

281,65

1285,00

Mai 2022

281,65

1280,00

Jul 2022

280,40

835,00
Real R$ / Dólar US$
31 Mar 2022

4,76

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por João Alberto e Carlos Brando

COMO A CENTRALIZAÇÃO DO PROCESSAMENTO PÓS-COLHEITA PODE AUMENTAR A
RENDA DOS PRODUTORES E PROMOVER A SUSTENTABILIDADE*
As desvantagens de ser um pequeno cafeicultor são muitas. Há acesso limitado à tecnologia e pouco ou nenhum acesso a
ﬁnanciamento. Os custos ﬁxos são muito altos para o tamanho da operação. Há um “comércio injusto” de insumos e
ferramentas, equipamentos e do próprio café. Os pequenos produtores geralmente pagam mais por insumos e equipamentos
e vendem seu café por menos do que seus concorrentes maiores. Isso tudo é o que os economistas chamam de deseconomias
de escala. Pior ainda, a tendência é que o tamanho das propriedades se torne ainda menor à medida que mudem de mãos de
geração em geração.
Uma maneira importante de resolver os problemas acima é fazer com que os pequenos produtores trabalhem juntos para
obter economias de escala. Juntos é mais fácil acessar tecnologia para se tornar mais produtivo e até mesmo ter acesso a
ﬁnanciamento. Pequenos produtores podem comprar insumos e equipamentos juntos para obter melhores preços e
condições. Eles podem processar café juntos para reduzir o investimento e os custos de operação e, muito importante, podem
vender o café juntos não apenas para obter melhores preços mas também para fornecer qualidades consistentes e os
produtos que os clientes desejam. Processar café em conjunto pode ser um bom começo para que tudo isso aconteça.
Pequenas centrais de benefício úmido, inclusive com secadores se for o caso, podem ser um primeiro passo importante para
juntar os produtores, da mesma forma que o benefício seco e o rebenefício costumam ser a principal função das cooperativas
de café de todos os tamanhos. A compra de insumos em conjunto pode vir em seguida e a venda de café geralmente vem por
último, porque é mais difícil convencer os produtores a misturar seus cafés.
O uso de centrais de benefício úmido ecológicas requer a substituição dos pequenos despolpadores individuais usados por
cada produtor por máquinas compactas maiores que oferecem recursos adicionais, podem incluir um desmucilador, ter maior
eﬁciência e economizar água. Há uma enorme economia nos investimentos quando o benefício úmido é centralizado,
conforme mostrado na tabela abaixo, onde:
- um despolpador manual custa X e um motorizado 2X,
- um despolpador com separador de verdes custa 25X para processar o café para 100 pequenos produtores e 38X para 200, e
- um despolpador com separador de verdes e um desmucilador custam 38X para 100 pequenos produtores e 53X para 200.
INVESTIMENTO EM BENEFÍCIO ÚMIDO

As economias de escala em benefícios úmidos com tecnologia moderna estão intimamente associadas a uma maior
sustentabilidade por diversas razões. Maior eﬁciência de processamento e “customização” de produtos aumentam a renda
dos produtores, o mesmo valendo para uma melhor gestão operacional. Menos tempo necessário nos benefícios signiﬁca
mais tempo para que os produtores possam cuidar de suas plantações ou ﬁcarem com suas famílias. Menos consumo e
contaminação de água são bons para o meio ambiente, que também pode se beneﬁciar de tecnologias mais avançadas de
tratamento de resíduos e reciclagem inviáveis em pequenas propriedades. Finalmente, haverá menor risco de perdas
relacionadas ao clima se a secagem for adicionada às centrais de benefício úmido.
Hoje há uma demanda crescente por micro-lotes e, ao contrário do que muitos pensam, muitos pequenos produtores não são
grandes o suﬁciente para produzir micro-lotes. Esta é outra vantagem das centrais de benefício úmido: produzir micro-lotes
de qualidade consistente que atendam às demandas do mercado. Ainda outra vantagem é juntar cafés de qualidade inferior
que podem ser processados e comercializados em vez de serem descartados em cada pequena fazenda.
É claro que existem desaﬁos para implementar centrais de benefício úmido. A logística para levar o café a uma usina central
depende da disponibilidade de estradas e meios de transporte pois as cerejas devem ser despolpadas pouco depois de serem
colhidas. O uso da polpa de café na fazenda exige levá-la de volta ao local onde o café é produzido. Reunir os produtores
requer uma mudança de mentalidade. Mas estes obstáculos podem ser superados, especialmente com trabalho comunitário
e unidades de demonstração.
* O artigo Opinião acima foi extraído da apresentação homônima feita durante a feira SCA EXPO 2022. Os slides apresentados
lá encontram-se em https://bit.ly/3rBxpEY.
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MÁQUINA DO MÊS
VANTAGENS DE CENTRALIZAR O BENEFÍCIO PÓS COLHEITA PARA PEQUENOS PRODUTORES
1
0

2
3

0. Despolpadores individuais pequenos são máquinas simples que permaneceram as mesmas, sem mudanças, por
muitos anos.
1. Despolpador Pinhalense ECO de baixo consumo de água com separador de verdes antes do despolpador para separar
não apenas cerejas verdes, mas também as semi maduras, se necessário, sem daniﬁcá-las.
2.

Despolpador com separador de verdes e desmucilador Pinhalense. O desmucilador Pinhalense DMPE pode ser
acoplado ao despolpador ECO ou utilizado separadamente para permitir a fermentação. Neste caso o desmucilador
pode ser usado após a fermentação parcial ou para lavar o pergaminho após a fermentação completa. Mesmo quando
existentes, os tanques de fermentação também podem não ser usados, se desejado.

3. Benefício úmido completo Pinhalense com lavador, despolpador com separador de verdes e desmucilador. O lavador
Pinhalense LSC remove impurezas e pedras das cerejas de café que chegam e separa as cerejas que boiam (cerejas
sobre-maduras e secas) das que afundam (cerejas verdes e maduras). A pouca água utilizada no processo é reciclada
pelo próprio lavador em “circuito fechado”.
As vantagens de usar um desmucilador Pinhalense são: consumo de água muito menor, menor risco de perda de
qualidade comparado com a fermentação, processamento contínuo, ausência de perda de peso (que ocorre na
fermentação e é maior quanto maior é o tempo de fermentação e mais altas as temperaturas), qualidade consistente e
controle total do processo.
As opções 1, 2 e 3 acima podem ser usadas para reprocessar cerejas verdes e sobre-maduras que não separadas para
melhorar a qualidade do pergaminho de primeira, que deriva de cerejas 100% maduras. As cerejas verdes e
sobre-maduras despolpadas podem ter um bom valor de mercado.

Secador SRE com
tambor pequeno

Secador SRE com tambor dividido

Centrais de benefício úmido facilitam
a centralização da secagem de micro,
pequenos, médios e grandes lotes de
café. Esta é uma solução à prova de
intempéries e que permite o controle
do processo para obter lotes de café
de qualidade consistente e conﬁável.
Os secadores SRE Pinhalense com
tambores pequenos ou divididos
permitem a secagem separada de
micro e pequenos lotes. Os silos
superiores
de
pré-secagem
Pinhalense reduzem o tempo de
secagem sem afetar a qualidade do
café. O sistema de controle digital CSP
Pinhalense e suas curvas de secagem
são a forma mais avançada de
preservar a qualidade dos cafés que
estão sendo secados.

Silos superiores de pré-secagem

Sistema de controle de secagem digital CSP

Mais informações sobre equipamentos Pinhalense em www.pinhalense.com.br
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