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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA DA XÍCARA À SEMENTE PARA ALCANÇAR UMA RENDA DIGNA,
PRÓSPERA E SUSTENTÁVEL (pág. 3)
- REMOÇÃO E DESCARTE DE PÓ E CASCA REVISITADOS (pág. 4)

FLORADA FORA DE ÉPOCA EM ÁREAS DE CONILON NO ESTADO DE ESPIRITO SANTO

Após um longo período de estiagem e altas temperaturas, a região norte do Espírito Santo registrou uma quantidade
signiﬁcativa de chuvas que levaram a ﬂoradas fora de época, pois eram esperadas para outubro, após o período de colheita. O
acumulado de chuva chegou a aproximadamente 100mm, depois de 90 dias sem chuvas signiﬁcativas na área. Apesar disso e
da colheita atrasada em algumas das principais áreas produtoras, a expectativa do setor cafeeiro brasileiro é positiva para a
safra de Conilon neste ano. O mercado está trabalhando com um volume de pelo menos 20 milhões de sacas.
Fonte: Notícias Agrícolas

CEREJAS DE CAFÉ IMATURAS SÃO MAIS AFETADAS PELO TEMPO FRIO

A baixa temperatura que atingiu as regiões cafeeiras do Cerrado Mineiro em maio passado não prejudicou as folhas de café e as
cerejas maduras, mas afetou as cerejas verdes, principalmente as localizadas na parte inferior da árvore. As cerejas verdes
afetadas apresentaram manchas marrons na casca e agora podem passar direto do estágio verde/imaturo para seco, com
impactos tanto no rendimento quanto na qualidade da xícara. Cerejas verdes menos impactadas ainda podem amadurecer.
Fonte: Revista Cafeicultura

PRODUÇÃO DE CAFÉ NUTRACÊUTICO DE BOA QUALIDADE A PARTIR DE CEREJAS VERDES
Pesquisa feita pela Universidade Federal de Lavras (UFLA) e a Syngenta criaram um processo que produz cafés de boa qualidade
a partir de cerejas verdes. Este processo de pós-colheita permite a colheita antecipada e evita o risco de grãos sobre-maduros
ou secos caírem no chão se a colheita for atrasada. As cerejas verdes/imaturas também trazem maiores benefícios à saúde pois
contêm mais compostos fenólicos (antioxidantes e anti-inﬂamatórios). Já há uma produção em escala piloto em andamento
após estudos e testes conﬁrmarem os resultados esperados. A patente foi licenciada pela UFLA para a Syngenta.
Fonte: Forbes

PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO BRASILEIRAS CRESCEM DE FORMA SUSTENTÁVEL
O crescimento sustentável da produção brasileira de café resulta não só da pesquisa, mas também de uma cadeia de suprimento
e ambiente negocial favoráveis que permitem transferir cerca de 85% do preço de exportação ao produtor. Apesar dos preços
comparativamente mais altos hoje, a responsabilidade pela sustentabilidade deve ser compartilhada ao longo da cadeia de
suprimentos e incluir o consumidor para garantir uma renda próspera para os produtores. O gráﬁco mostra que o aumento da
produção é inversamente proporcional à redução da área, saindo de 31 milhões de sacas de café em 2001 para mais de 63
milhões de sacas em 2020 e uma redução de 2,17 milhões
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de hectares de área em produção de café em 2001 para
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alcançar este resultado em função do alto investimento
em pesquisa que possibilitou um aumento de
produtividade de 233% (14,36 sacas/ha em 2001 para
33,48 sacas/ha em 2020) e uma diminuição de 14% na
área em produção.
Fonte: Hub do Café
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PLANTIO INTERCALADO DE CAFÉ E MACADÂMIA AUMENTA A PRODUTIVIDADE
De acordo com a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios (APTA), a produtividade do café aumenta com o plantio
simultâneo da variedade de macadâmia HAES 816, desenvolvida no Havaí mas já utilizada no Brasil. A variedade HAES 816 foi
identiﬁcada como a mais adequada para o cultivo consorciado por apresentar menor crescimento horizontal – pouca
necessidade de poda – e maior produtividade. O aumento da produtividade de café e macadâmia em condições irrigadas foi de
60% e 251%, respectivamente, em relação aos sistemas não irrigados e não consorciados. A pesquisa avaliou seis cultivares de
macadâmia: três desenvolvidas pelo Instituto Agronômico de Campinas (IAC) e três pela Estação Experimental Agrícola do Havaí
(HAES). Embora os materiais do IAC tenham apresentado maior produtividade no cultivo solteiro, essas variedades requerem
muita poda o que diminui a produtividade nos sistemas consorciados.
Fonte: Hub do Café

BRASIL TEM O MAIOR CRESCIMENTO DE PRODUTIVIDADE AGRÍCOLA DO MUNDO
Os avanços observados nos setores de pesquisa e ﬁnanciamento nas últimas décadas
permitiram ao Brasil ampliar sua oferta de alimentos e tornar-se um dos maiores
exportadores de produtos agrícolas do mundo, como resultado tanto da expansão da
área plantada quanto do aumento da produtividade. Estudo do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
(Ipea), Ibmec e Universidade Federal de Viçosa (UFV) intitulado “Produtividade total
dos fatores na agricultura: Brasil e países selecionados” mostra que o Brasil teve o
maior aumento de produtividade desde 2000 no grupo dos 13 países agrícolas mais
importantes do mundo.
Fonte: Valor Econômico

Fonte: IPEA

APPS PARA MEMBROS DE COOPERATIVA FACILITAM VENDAS DE CAFÉ E COMPRAS DE INSUMOS
O APP Cooxupé é um aplicativo desenvolvido pela Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé - Cooxupé para facilitar e
trazer comodidade e segurança aos seus associados. O produtor pode consultar dados históricos de preços de café, estoques,
posições ﬁnanceiras, cotações em tempo real, simular a venda e vender seu café, etc. A Cooxupé também desenvolveu o
aplicativo InCampo que agiliza o atendimento aos produtores e possibilita a comunicação entre as equipes técnica e comercial.
O cafeicultor pode adquirir pelo aplicativo produtos vendidos pela cooperativa sem necessidade de ir a uma loja física.
Fonte: Hub do Café

VOLTA DA VERSÃO PRESENCIAL DE FEIRA E EVENTO
TEM RECORDE DE PÚBLICO E VENDAS
A 25ª edição da Expocafé, realizada em Três Pontas, Sul
de Minas Gerais, de 24 a 27 de maio de 2022, registrou
recordes de público e geração de negócios. Mais de 15
mil pessoas participaram do evento e mais de 200
empresas tiveram estande na feira.
Fonte: EPAMIG

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

31 de Maio de 2022

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

1305,00

Mogiana

1300,00

Sul de Minas

1300,00

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

Colatina-ES qualidade média

+ 7,3%

[B]3 (US$/60kg Arábica)
Jul 2022

287,90

1395,00

Set 2022

285,30

1390,00

Dez 2022

287,95

708,00
Real R$ / Dólar US$
31 Maio 2022

4,75

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por Carlos Brando

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA DA XÍCARA À SEMENTE PARA ALCANÇAR UMA
RENDA DIGNA, PRÓSPERA E SUSTENTÁVEL
Há muito trabalho em andamento para determinar o que ﬁcou conhecido como renda digna para o cafeicultor em
diferentes países. A palavra “próspera” foi acrescentada para indicar que só viver não é suﬁciente para o cafeicultor que
também precisa prosperar. Há propostas para acrescentar a palavra “sustentável” porque o mercado requer cada vez mais
um café produzido de forma sustentável. Não é suﬁciente que os produtores tenham renda para apenas viver e prosperar
pois eles também precisam receber aquilo que é necessário para produzir café de forma sustentável.
A necessidade de alcançar uma renda digna, próspera e sustentável traz à tona o conceito de responsabilidade
compartilhada em toda a cadeia de abastecimento do café, da xícara à semente, para pagar ao produtor pela produção
sustentável. Deve ser da xícara à semente e não da semente à xícara porque, a menos que o processo comece no
consumidor, tudo o que acontecerá é que a pobreza dos cafeicultores aumentará.
Dados preliminares já disponíveis mostram que a renda real do produtor ﬁca aquém da renda digna e muito aquém da
renda próspera e sustentável na maioria dos países produtores de café. Em alguns países, a renda digna é 3, 4 ou mais
vezes superior a renda real. Por que? Mais importante do que a própria renda de referência é entender por que a renda
dos produtores está abaixo, muitas vezes bem abaixo dessa renda de referência.
Conhecer esses números – renda real e renda digna – e principalmente suas diferenças em cada país ajudará muito nesse
diagnóstico do problema país a país. A lista de potenciais suspeitos é conhecida: baixa produtividade por falta de acesso
à tecnologia, que tem a ver não apenas com seu desenvolvimento e/ou disponibilidade, mas também com sua
transferência aos produtores, escassez de insumos e equipamentos por falta de ﬁnanciamento, ineﬁciência dos mercados,
etc. Os itens acima que estão fora da porteira da fazenda e além do controle do produtor estão incluídos no que ﬁcou
conhecido como ambiente facilitador.
A solução para melhorar o ambiente facilitador não está nas mãos de um único ator ou setor do agronegócio café e inclui
os governos dos países produtores. O papel do governo é fundamental para melhorar o ambiente facilitador em todos os
países. A abordagem ideal é que o governo e o setor privado – cadeia de abastecimento do café e outros – trabalhem
juntos para abordar a melhoria do ambiente facilitador que, por sua vez, criará as condições para que os cafeicultores
aumentem sua renda.
O desaﬁo é reunir o governo e o setor privado para desenvolver e implementar um roteiro para melhorar o ambiente
facilitador e assim ajudar a fechar a lacuna entre a renda real e a renda digna, próspera e sustentável. Há muitas propostas
e discussões em andamento em associações de café, empresas e governos de países produtores e consumidores. Como
não é realista esperar que os consumidores paguem mais pelo café sustentável, o roteiro terá que contar com a
responsabilidade compartilhada ao longo da cadeia de abastecimento, desde antes do café chegar ao consumidor até o
cafeicultor. Isso pode ser feito? Faria sentido econômico?
Será útil entender como isso foi feito em países onde a diferença entre as rendas real e digna não existe ou é pequena. O
que pode ser aprendido com eles e o que é aplicável a outros países produtores de café? Será a disponibilidade de serviços
públicos de extensão e treinamento; o desenvolvimento de cooperativas que apoiam aos pequenos produtores; cadeias
de abastecimento eﬁcientes para café, insumos e equipamentos; associações empresariais fortes na área do agronegócio
café; regulamentação e incentivos governamentais para facilitar o ﬁnanciamento; tributação justa e “competitiva”;
oportunidades de trabalho e de criação de negócios fora da fazenda em áreas de cultivo de café; outro?
A sugestão é usar estudos de caso de países que conseguiram melhorar seu ambiente facilitador para ajudar a criar o
roteiro – processo, participantes e ações – para que outros países produtores de café façam o mesmo e aumentem a
renda digna, próspera e sustentável de seus cafeicultores. O passo seguinte é incluir no processo a cadeia de
abastecimento de café nos países importadores e consumidores para garantir que essa responsabilidade de aumentar a
renda dos produtores também seja compartilhada da xícara à semente.
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MACHINE OF
MÁQUINA
DOTHE
MÊSMONTH
REMOÇÃO E DESCARTE DE PÓ E CASCA REVISITADOS
Por um longo período, a remoção de pó e casca não foi parte integral do design de um benefício de café, mas algo para
ser resolvido após o projeto da planta ou mesmo depois sua construção. O layout do equipamento raramente levava em
consideração os requisitos associados com a necessidade de lidar com pó, casca ou ambos. No estágio seguinte, uma
série de sistemas empíricos foram desenvolvidos e utilizados com resultados mistos. Alguns funcionaram bem, outros
resolveram parcialmente o problema. Uma metodologia mais cientíﬁca ainda estava por ser aplicada.
À medida que as preocupações ambientais e com a sustentabilidade evoluíram e os benefícios de café cresceram, uma
necessidade clara de prover um ambiente de trabalho mais saudável e com poeira controlada se desenvolveu, também
para garantir que clientes e visitantes vissem os benefícios de café sustentáveis como um espaço saudável para os
trabalhadores. Ao mesmo tempo, vizinhos e comunidades próximas também começaram a se preocupar com estes
subprodutos e os efeitos colaterais do beneﬁciamento de café.
A resposta da Pinhalense a estas novas preocupações e requisitos tomou três formas:
- projetar e adaptar equipamentos de modo a gerar menos pó e permitir que seja coletado mais facilmente;
- projetar benefícios de café com layouts que facilitem a extração, movimentação e descarte de pó e casca; e
- desenvolver sistemas de alta tecnologia para pó e casca que proporcionem um ambiente de trabalho limpo, que
permitam o uso parcial de equipamentos sem retorno de poeira e possibilitem o armazenamento de casca e poeira para
remoção do local ou reutilização como combustível para secadores.
Esta tecnologia é agora utilizada no projeto e fabricação dos sistemas de extração de pó e casca da Pinhalense. O
consumo de energia e os custos dos sistemas estão diretamente relacionados com o grau de remoção exigido pelo
cliente. Se por um lado os valores podem parecer altos quando analisados sozinhos, eles não são tão altos quando
comparados com sistemas mais tradicionais e empíricos e, naturalmente, potência e custo dependem do resultado ﬁnal
ou performance de cada solução.
Algumas características críticas que a Pinhalense aperfeiçoou em seus sistemas mais recentes são:
- a localização dos pontos de extração de poeira;
- o tipo e localização dos ventiladores utilizados; e
- os sistemas de ﬁltragem, incluindo seus dispositivos de auto-limpeza.
A tendência é de que os silos e o descarte de pó e cascas sejam separados, apesar da fração mais leve das cascas poder
ir para o sistema de poeira.
Sistemas de pressão negativa com ventiladores de aspiração próximos às caixas de ﬁltro, como mostrado nas fotos, são
agora preferidos sempre que possível em benefícios existentes e quase sempre em benefícios novos. Os sistemas de
pressão negativa consomem menos energia, requerem menos tubulação, não permitem a escape de poeira nas juntas
dos tubos e reduzem o nível de ruído na usina. As caixas de ﬁltragem de pó Pinhalense, como os das fotos, possuem uma
bateria de ﬁltros de tecido sintético e um timer para ativar o sistema de limpeza. As
unidades de ﬁltragem podem ser instaladas ao nível do chão e esvaziadas com o auxílio
de transportadores helicoidais ou big-bags, ou colocadas sobre silos no caso de descarte
de casca.

Os sistemas Pinhalense de remoção de pó e casca estão disponíveis não apenas para novos benefícios, mas também para
os já existentes que buscam um sistema mais limpo por motivos de responsabilidade social, sustentabilidade e relacionamento com clientes.

More information about Pinhalense machines at www.pinhalense.com.br
Ano
Year
1515
- No.
- No.
179177
- 17-de
April
junho,
19, 2022
2022

4

