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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- REPOSICIONANDO O CAFÉ ROBUSTA NO MERCADO (pg. 3)
- TORRADORES INDUSTRIAIS PARA CAFÉ, CACAU, AMENDOIM E GRÃOS (pg. 4)  

CACAU A SER CULTIVADO FORA DA MATA ATLÂNTICA E BACIA AMAZÔNICA

RECORDE DE RECURSOS DO PLANO SAFRA PARA AGRICULTURA

A Cargill, empresa líder do agronegócio mundial, e o Grupo Schmidt, uma das empresas de destaque no agronegócio 
brasileiro, vão investir R$ 5 milhões (cerca de US$ 1 milhão) nos próximos 5 anos para cultivar 400 hectares de cacau na 
região do cerrado (savana brasileira) no oeste baiano. Isto trará duas 
inovações para o setor: primeiro, o cultivo de cacau fora da Mata Atlântica – 
sul da Bahia – e da Bacia Amazônica – estado do Pará –, os dois biomas que 
concentram a produção de cacau no Brasil, e, segundo, o estabelecimento de 
relacionamento direto entre um grande processador e um grande produtor de 
cacau. Os primeiros cacaueiros já foram plantados e a primeira colheita deve 
ocorrer nos próximos dois anos, um tempo muito menor do que nas áreas da 
Mata Atlântica e Bacia Amazônica, onde normalmente as árvores só começam 
a dar frutos depois de cinco anos do plantio.

Fonte: Valor Econômico

O Plano Safra (plano de financiamento agrícola) 2022/2023 terá volume recorde de crédito de R$ 341 bilhões (US$ 64,3 
bilhões), 36% acima dos números da safra anterior. Houve aumento de diversas linhas de crédito, entre elas o Plano 
Agricultura de Baixo Carbono, que promove a adoção de práticas sustentáveis na agricultura brasileira. A taxa de juros 
anual será de 5% a 6% para pequenos produtores, 8% para médios produtores e 12% para grandes produtores e 
cooperativas.

Fonte: CNA

INDÚSTRIA BRASILEIRA PREVÊ AUMENTO DE 50% NO VALOR DE VENDAS DE CAFÉ EM 2022
Os torrefadores brasileiros esperam faturar cerca de R$ 23 bilhões (US$ 4,3 bilhões) em 2022 – um aumento de 50% em 
relação a 2021 – apesar do cenário atual de alta inflação, menor renda do consumidor e forte volatilidade no preço 
internacional do café. Este crescimento de receita será reflexo do aumento de 52% no preço médio do café T&M nas 
prateleiras. Maior custo da matéria-prima para a indústria/torrefadores em 2021 – aumento médio de 155% – é o 
principal fator por trás do aumento de preços ao consumidor final. Apesar do grande aumento de preços também em 
2021, o consumo de café cresceu 1,7% no país, para 21,5 milhões de sacas.

Fonte: Valor Econômico

GRANDE AUMENTO DO CUSTO DE MÃO DE OBRA PARA COLHEITA DE CAFÉ NAS MONTANHAS 
A colheita do café começou mais tarde e está demorando mais do que o esperado nas áreas montanhosas brasileiras, 
também como resultado do aumento do custo da mão de obra em média de 60 a 70% e bem acima da inflação. As 
dificuldades para encontrar mão de obra fizeram com que a diária dos trabalhadores chegasse a R$ 300 a 400 (US$ 57 a 
76) na safra atual. A falta de mão de obra explica os altos custos e a lentidão da colheita nas Matas de Minas, região 
produtora de Arábica, e nas áreas de Conilon, no Espírito Santo.

Fonte: Valor Econômico
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PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NA WOC MILÃO 2022 GERARÁ US$ 
115,5 MILHÕES EM NEGÓCIOS
A participação do Brasil na World of Coffee 2022, realizada em Milão, na Itália, de 
23 a 25 de junho, pode gerar um total de US$ 115,5 milhões em negócios. A 
WOC, considerado o principal evento cafeeiro do setor na Europa, contou com a 
presença de mais de 11 mil pessoas de 137 países. A participação dos cafés 
brasileiros nos dois eventos anteriores, em Berlim e Dubai, gerou um total de 
US$ 50 milhões em negócios.

Fonte: BSCA

PRIMEIRA EDIÇÃO DO SÃO PAULO COFFEE FESTIVAL ESTREIA COM MUITO SUCESSO
A primeira edição do São Paulo Coffee Festival teve seus ingressos esgotados e recebeu mais de 12 mil visitantes nos dias 
24 a 26 de junho. Entre diversas atividades, o evento sediou o Campeonato Nacional de Baristas, organizado pela BSCA, e 
os participantes tiveram a oportunidade de degustar cafés de diversas regiões do Brasil e de outros países. A edição 2023 
do São Paulo Coffee Festival já está marcada para os dias 23 a 25 de junho.

Fonte: Notícias Agrícolas

CAFEZAIS GERAM CRÉDITOS DE CARBONO NA AMAZÔNIA
Um projeto de crédito de carbono envolvendo o plantio de café orgânico por 
pequenos produtores na bacia amazônica pode se tornar o maior do Brasil em 
número de propriedades envolvidas. O Instituto de Conservação e 
Desenvolvimento Sustentável da Amazônia (Idesam) negociou um 
empréstimo de R$ 10 milhões (US$ 2 milhões) com o fundo americano 
Amazon Biodiversity Fund Brazil a ser pago com créditos de carbono. Hoje 50 
pequenos cafeicultores participam desse projeto, mas o número aumentará 
para 300 em 2026 e 600 em 2030. Os créditos serão gerados pela expansão da 
área plantada e a primeira parcela já será paga em 2022.

Fonte: Valor Econômico

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 30 de Junho de 2022

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arábica Natural (R$/saca de 60 kg)

Arábica Cereja Descascado (R$/saca de 60 kg)

Cerrado MG

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

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

735,00

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

Jul 2022 30 Jun 2022
Set 2022

Dez 2022

5,23
+ 8%

1315,00

1310,00

1310,00

1415,00

1410,00

290,95
283,40

283,15

IAC COMEMORA 135 ANOS
Fundado em 27 de junho de 1887 para realizar pesquisas cafeeiras, o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) é um dos 
ícones da pesquisa agrícola brasileira. O Programa de Melhoramento Genético do Café do IAC vem desenvolvendo e 
recomendando cultivares de café Arábica não só para o Estado de São Paulo, mas para todo o setor cafeeiro nacional e 
mundial. A maioria dos cafés plantados no Brasil e uma grande porcentagem no mundo são cultivares desenvolvidos pelo 
IAC.

Fonte: Valor Econômico
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REPOSICIONANDO O CAFÉ ROBUSTA NO MERCADO

Conforme informado no artigo Opinião há dois meses – Cresce a Produção e o Consumo de Robusta no Mundo 
(https://bit.ly/3IFQZqI) –, a melhoria da qualidade do café Robusta verde é uma forma segura de reter os mercados 
conquistados durante a pandemia e abrir outros. O artigo acrescentou que existem muitas maneiras de melhorar a 
qualidade do café Robusta mas talvez a mais rápida seja por meio do processamento pós-colheita.

O Coffee Quality Institute (CQI) realizou um Workshop em junho passado na Fazenda Kaweri, em Uganda, como parte final 
do desenvolvimento de seu Curso de Processamento 2 (Q Processing 2) Robusta. Especialistas em processamento de café, 
instrutores e provadores de 10 países diferentes e com experiência em café em 3 ou 4 vezes mais países se reuniram por 
uma semana sob a liderança da Gerente do Programa de Processamento Pós-Colheita do CQI para discutir e melhorar os 
materiais do curso. Slides, vídeos, informações técnicas e orientação para instrutores dos módulos que comporão o novo 
Curso CQI Q Processing 2 Robusta estão sendo agora finalizados.

O Workshop também incluiu visitas às instalações de processamento de café da fazenda, testes de processamento com 
amostras e sessões de prova de cafés Robusta processados por diferentes métodos: natural, cereja descascado / honey e 
lavado, inoculado ou não. Cafés dos testes bem como amostras de micro, pequenos e grandes lotes de origens tão 
diversas como Vietnã, Brasil e a fazenda anfitriã em Uganda foram provados e pontuados entre 80 e 89 pontos, o que 
mostra que ainda há muito a ser desmistificado sobre a qualidade dos cafés Robusta devidamente processados.

Outra atividade liderada pelo CQI para posicionar os cafés Robusta como um produto de qualidade foi a sessão de 
provas/desgustação realizada no World of Coffee da Specialty Coffee Association, em Milão, no final de junho passado. 
Mais de 50 pessoas participaram da sessão que incluiu amostras latino-americanas, asiáticas e africanas que novamente 
surpreenderam e impressionaram pela alta qualidade e pontuação dos cafés. Foi comentado que a prova/degustação foi 
o ponto de partida para a venda de cafés Robusta de alta qualidade com prêmios substanciais de preço.

O processamento pós-colheita é uma maneira importante de enfatizar as principais características de qualidade dos cafés 
Robusta. O desafio é identificar os sistemas de processamento que melhor se adaptam ao “terroir” e utilizá-los de forma 
consistente para permitir que qualidades semelhantes sejam obtidas ano após ano, com a variação de pontuação 
esperada para um produto cuja produção e qualidade dependem do clima.

Há espaço no mercado para micro e pequenos lotes de cafés Robustas especiais de origem única, alta qualidade e alta 
pontuação, que estão quebrando paradigmas estabelecidos. Há também muito espaço para volumes maiores de cafés 
Robusta de qualidade diferenciada que podem ocupar espaço adicional em blends já conhecidos dos consumidores de 
café, desde cápsulas de dose única e “blends” de café da manhã em cafeterias até marcas tradicionais de café torrado e 
moído e solúvel oferecidas no varejo. Há muito espaço disponível no mercado para cafés Robustas produzidos e 
processados adequadamente, com benefícios para todos na cadeia de fornecimento, dos produtores aos consumidores.

Essa revolução da qualidade do Robusta, que começou discretamente na Índia há muitos anos, está ganhando força e se 
espalhando para outros países produtores de café Robusta. A ideia original foi despolpar os cafés Robustas; a melhoria da 

qualidade depois passou a incluir processos de inoculação e fermentação que 
também podem alterar a qualidade dos Robustas naturais. O mercado está longe 
de estar saturado para esses novos produtos que provavelmente sustentarão a 
continuidade do crescimento histórico da participação dos Robustas na produção 
mundial de café.

por Carlos Brando
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MACHINE OF THE MONTH

TORRADORES INDUSTRIAIS PARA CAFÉ, CACAU, AMENDOIM E GRÃOS

MASTERATTO é um torrador ecológico por convecção 
que utiliza uma fornalha independente e um sistema 
único de recirculação de ar. Isso permite que apenas ar 
quente entre no cilindro de torra enquanto películas do 
café e outras impurezas geradas no processo são 
queimadas.

O MASTERATTO é um equipamento robusto feito para 
resistir a longas jornadas de trabalho com grande 
aproveitamento térmico. Com alta tecnologia, 
performance, qualidade e precisão, é ideal para a torra 
de cafés especiais.

Um equipamento com design arrojado e acabamento em 
aço inox, o MASTERATTO conta com um software 
integrado que permite programação e controle das 
variáveis de torra.  É a combinação perfeita para a 
padronização dos processos e a consistência da 
qualidade do café. 
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MÁQUINA DO MÊS

Conheça mais sobre os torradores Carmomaq – industriais, comerciais e de pequeno porte – no site da empresa 
(www.carmomaq.com.br) ou entre em contato com a P&A (carmomaq@peamarketing.com.br) para maiores 
informações sobre estes e outros produtos Carmomaq ou para solicitar orçamentos. O torrador Stratto foi abordado no 
Coffidential Nº 144, julho de 2019 (https://bit.ly/3IKnbcF), e o Speciatto e o Caloratto no Coffidential Nº 161, dezembro 
de 2020 (https://bit.ly/3zeZzKc).

O SUPERATTO é um torrador industrial capaz de 
encarar grandes jornadas de trabalho. Sua estrutura 
reforçada e inteligência na automação permitem alta 
produtividade e precisão nos processos de torra.

O SUPERATTO possui um sistema ecológico, onde os 
gases e as películas emitidas durante o processo de 
torra são incinerados através de um queimador 
modulante. É ideal para grandes indústrias e 
ambientes urbanos. 

A Carmomaq também projeta e oferece linhas de 
produção integradas usando o SUPERATTO: recepção, 
armazenagem, transporte e empacotamento. A opção 
totalmente automatizada também está disponível.

CAPACIDADE 
POR TORRA

POTÊNCIA
REQUERIDA

TORRADOR TEMPO
DE TORRA

PAINEL DE 
CONTROLE

SOFTWARE ACABAMENTO TIPO DE 
GÁS

MASTERATTO

SUPERATTO

10 kg e
15 kg

30, 60,
120, 240
e 480 kg

1,5 até 4 
HP

18 até 50 
HP

12 a 18 
minutos

Com display
de controles
digitais
automáticos
de temperatu-
ra
com sistema
“Touch Screen”

Compatível
com todos
softwares
de torra

Em aço inox
e pintura
eletrostática Gás 

natural,
propano
líquido ou
lenha

Gás
natural ou
propano

12 a 20 
minutos


