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SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÃO SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- PINHAL: TERROIR DE VINHO E CAFÉ (PÁG 4)
- DESCASCADORES PARA CAFÉS NATURAIS, CEREJA DESCASCADO E “HONEY” (PÁG 5)  

CHUVA NA COLHEITA AFETA PRODUÇÃO DE CAFÉS ESPECIAIS
As exportações de cafés especiais brasileiros devem ser menores neste ano, depois de terem atingido 6,25 milhões de sacas em 2015, 
um aumento de 25% sobre 2014. A chuva, que afetou importantes regiões cafeeiras durante a colheita, é a razão da menor produção, 
tendo afetado também a qualidade de 20 a 40% dos cafés especiais produzidos nesta temporada. A Associação Brasileira de Cafés 
Especiais (BSCA) estima que a produção nacional de cafés especiais corresponda a entre 10 e 20% do total da safra nacional de Arábica, 
ou seja, 8 milhões de sacas, considerando a última estimativa de 40,3 milhões de sacas. Os Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, 
Austrália, Taiwan e China são os principais destinos dos cafés especiais brasileiros.

Fonte: Valor Econômico

REDUÇÃO DOS ESTOQUES PRIVADOS DE CAFÉ É UMA REALIDADE
A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) finalmente divulgou seu levantamento de estoques privados de café referente à 
safra de 2014/2015. O volume de 13,58 milhões de sacas representa uma queda de 5,4% em relação à safra passada. Do total 
estocado, 92% (ou 9 milhões de sacas) encontra-se em Minas Gerais, outras 3,3 milhões de sacas estão armazenadas no Espírito 
Santo, Paraná e São Paulo, sendo 2,5 milhões de sacas de Arábica e 760 mil de Conilon. Com a menor produção de Conilon em 2016, 
o baixo nível dos estoques de café e uma produção brasileira estimada em menos de 50 milhões de sacas nesta safra, o mercado já 
sente uma disputa por matérias primas para consumo interno e exportação.

Fonte: CaféPoint

O Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) concedeu à região de Pinhal sua Indicação 
de Procedência, a quinta no Brasil para café. Espírito Santo do Pinhal é uma das regiões 
produtoras de café mais antigas do estado de São Paulo e o projeto de Indicação Geográfica 
documentou seus 176 anos de história e cultura cafeeiras. O projeto também caracterizou a 
produção de café nos oito municípios que compõem a IG como baseada na agricultura familiar 
e com cafés de montanha com espaçamentos tradicionais e colheita à mão. A P&A desenvolveu 
o projeto de IG com o apoio da GSB2 (design gráfico) e da QualicafeX e Coopinhal (qualidade do 
café) para o Conselho do Café da Mogiana do Pinhal (Cocampi).

Fontes: O Pinhalense e CaféPoint

PREÇOS DE CAFÉ SOBEM DEVIDO À OFERTA RESTRITA
Consumidores de café estão pagando mais pelo café T&M. Devido à produção reduzida de Conilon no Espírito Santo, os preços 
subiram, levando as torrefadoras a usarem mais Arábica em seus blends, o que valorizou também os preços do Arábica. Ao mesmo 
tempo, as chuvas durante a colheita afetaram a produção de Arábica e os estoques estão baixos. Os preços do Conilon subiram 27,8% 
e do Arábica 31,7%, em média, entre julho de 2015 e julho deste ano, levando a indústria a reduzir suas margens. Os preços do café 
para os consumidores, que aumentaram 12,8% em média depois da inflação em um ano, podem aumentar ainda mais.

Fonte Valor Econômico

INDICAÇÃO GEOGRÁFICA CONCEDIDA PARA REGIÃO DE PINHAL



PROGRAMA DE INCLUSÃO DIGITAL PROMOVE SUSTENTABILIDADE
O programa Produtor Informado, criado em 2006 pelo Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé) para promover a inclusão 
digital junto aos pequenos produtores de café de todo o país, planeja capacitar 1.500 produtores este ano. Desde 2015, o projeto 
estabeleceu uma parceria com o Programa Café Sustentável da IDH, agora chamado Plataforma Global do Café, coordenado no Brasil 
pela P&A, para disseminar as boas práticas agrícolas, com ênfase na sustentabilidade. A 13ª edição do programa, realizada no primeiro 
semestre de 2016 contou com a participação de 785 produtores e trabalhadores rurais, homens e mulheres, em 42 municípios de 
Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rondônia, cobrindo uma área total de 8.000 hectares de café.

Fonte: CaféPoint

PIOR GEADA DESDE 2000 PODE AFETAR PRÓXIMA SAFRA DE ARÁBICA
Regiões produtoras de café Arábica no Sul de Minas, Cerrado, Mogiana Paulista e Paraná foram afetadas por geadas de intensidade 
média em julho, com potencial suficiente para afetar a produção de Arábica na safra de 2017/18. A queda repentina de temperatura 
favorecida pelo ar muito seco levou a temperaturas negativas. Geadas como estas podem danificar os ramos dos cafezais e afetar a 
próxima florada, esperada para setembro deste ano. As perdas dos produtores da Alta Mogiana, região norte de São Paulo, são 
estimadas em R$ 1,2 a R$ 1,5 milhão (US$ 367.000 a 460.000).

Fontes: Valor Econômico e De Olho No Tempo Meteorologia
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STARTUP USA POLPA DE CAFÉ PARA PRODUZIR FERTILIZANTES

A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater-MG) iniciou um trabalho para mapear o parque 
cafeeiro do estado. Até o final deste ano será anunciada com mais precisão qual a área plantada com café nos 50 municípios que 
respondem pela metade da safra estadual. O mapeamento cobrirá 475 municípios até 2017. Para o mapeamento, imagens do Google 
Earth são comparadas às imagens de satélites e as informações são então enviadas a técnicos no campo para serem validadas com a 
ajuda de drones. A Emater assinou um convênio de R$ 4 milhões (US$ 1,2 mi) com a Companhia de Desenvolvimento Econômico de 
Minas Gerais (Codemig) para a compra de veículos, drones, softwares, computadores e outros equipamentos.

Fonte: Emater-MG

MAPEAMENTO DE ÁREA CAFEEIRA USANDO GOOGLE EARTH E DRONES

Uma startup franco-brasileira está desenvolvendo um projeto de alta tecnologia com apoio do governo francês com o objetivo de 
reciclar a polpa do café e transformá-la em carvão vegetal para uso como fertilizante. Já que 80% dos fertilizantes usados nas lavouras 
de café brasileiras são importados, a ideia é encontrar maneiras mais sustentáveis e rentáveis para fertilizar o café. O processo para 
transformar a polpa em carvão é realizado por meio de pirólise (aquecimento), um método que permite obter uma biomassa de 
melhor qualidade que pode ser usada em menor quantidade. O projeto é focado em cafés Arábica e a empresa planeja estabelecer 
futuras parcerias com cooperativas brasileiras de café.

Fonte: Valor Econômico

CONVÊNIO PARA DESENVOLVER A PRODUÇÃO DE CAFÉ NO ESPÍRITO SANTO
O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) firmou um convênio com a Embrapa Café para 
capacitar técnicos e produtores rumo à sustentabilidade. O convênio visa aumentar a eficiência produtiva (principalmente em 
períodos de seca) e a melhoria da qualidade do café produzido no estado, seja Arábica ou Conilon. Diversas ações, como seminários 
de capacitação para pequenos produtores, assistência técnica, renovação e expansão de instalações que produzem mudas, entre 
outras, serão desenvolvidas em 2016 e durante os próximos 3 anos, financiadas pelo Consórcio Pesquisa Café.

Fonte: CaféPoint
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Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 29 de Julho de 2016

Fonte:  
www.qualicafex.com.br

Arabica Natural (R$/ saca de 60 kg)

Arabica 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

418,00

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

Set 2016 29 Julho 2016
Dez 2016

Mar 2017

3,24
+ 14.1%

535,00

530,00

530,00

605,00

600,00

173,70
178,00

183,70

COCA-COLA ENTRA NO MERCADO DE CAFÉS NO BRASIL
A Coca-Cola lançou seu café no Brasil. O novo produto, sob a marca Leão (conhecida pelos chás gelados e mates), foi oficialmente 
lançado em 6 de agosto, no primeiro dia dos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro. Durante a ocasião, mais de 20 máquinas de café foram 
instaladas no Parque Olímpico e na praça de alimentação. A empresa vem diversificando sua oferta de produtos diante da retração 
mundial no consumo de refrigerantes. O novo café Arábica Leão será oferecido nas versões em grão e T&M e logo estará disponível 
em supermercados e lojas especializadas no Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba.

Fonte: Valor Econômico

P&A É NOTÍCIA
A P&A esteve nos noticiários várias vezes em julho. Além de seu trabalho junto ao projeto de IG (veja acima), o sócio-diretor Carlos 
Brando foi eleito Personalidade do Agronegócio 2016 pelo prestigioso Instituto Agronômico de Campinas (IAC), tornou-se membro da 
Câmara Consultiva de Café da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros BMF&Bovespa e foi eleito vice-presidente da Organização da 
Sociedade Civil (OS) que administra o Museu do Café em Santos, do qual a P&A é fundadora, e o Museu da Imigração em São Paulo.

Fontes: Câmara do Café de São Paulo, Pinhal News e P&A
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OPINIÃO

Recentemente reconhecida como Indicação Geográfica por seu histórico 
de produção de café de qualidade, Pinhal é o único terroir de café 
oficialmente reconhecido que também produz vinhos de alta qualidade 
no Brasil e talvez no mundo. 

A Indicação Geográfica de Pinhal coroa um esforço de seis anos em 
demonstrar ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial que a região 
em torno da cidade de Espírito Santo do Pinhal se qualifica como 
“Indicação de Procedência”, uma das únicas cinco do Brasil associadas à 
produção de café. A última parte deste período de seis anos coincide com 
o lançamento dos vinhos de alta qualidade produzidos no município de 
Pinhal com uvas cultivadas nas mesmas terras em que os cafés crescem. 
Terras de vinho e café estão literalmente lado-a-lado! 

Se os cafés de Pinhal são conhecidos há tanto tempo e os cafés especiais 
da cidade mais recentemente, vindo das mesmas serras onde as videiras 
crescem, os premiados vinhos chegaram às prateleiras apenas em 2014 
com dois Shiraz tintos esplendidos.  A produção dos vinhos Guaspari 
acontece em fazendas tradicionais de café, cujos antigos prédios são 
usados literalmente em operações vinícolas agrícolas e industriais, 
enquanto campos de café e videira estão um ao lado do outro. 

As coincidências não param aí. A colheita do café, que acontece de outubro/novembro a fevereiro/março na faixa tropical ao longo do 
Equador moveu-se para abril/maio a julho/agosto em terras de cafés brasileiros que ficam em climas mais temperados, portanto mudou de 
meses úmidos a secos que favorecem o processamento pós-colheita. Novas técnicas de poda moveram a época de colheita das uvas dos 
meses úmidos do verão brasileiro, como feito nos vinhedos do sul do país, para os meses secos do inverno em que a variação de 
temperaturas, a luz solar e a ausência de chuva são similares àquelas das melhores áreas produtoras de vinho do mundo.

O café chegou à região de Pinhal em meados do século XIX, quando escravos africanos foram substituídos por imigrantes italianos como 
mão-de-obra nas fazendas, motivo pelo qual a população pinhalense é, em sua maioria, de descendência italiana. Pinhal foi um dos maiores 
e mais influentes centros de café do Brasil nas três primeiras décadas do século XX. A maior parte dos monumentos arquitetônicos – igrejas, 
teatros, prédios públicos, monumentos – além das mansões de cafeicultores estão preservados, incluindo o escritório da P&A, e datam deste 
período. Posteriormente, Pinhal se tornou um importante polo de exportação de café, chegando a ser responsável por 15% das exportações 
de todo o Brasil, e eventualmente o maior centro de manufatura de equipamentos para processamento de café do mundo, com participação 
de mercado sempre crescente. Hoje, Pinhal continua conhecida no setor cafeeiro como fonte de cafés especiais e de alta qualidade assim 
justificando a recém obtida Indicação Geográfica. 

O projeto de vinhos da Guaspari se iniciou em 2001, quando condições favoráveis para a vinicultura foram identificadas nas terras altas de 
café de Espírito Santo do Pinhal. Porções diferentes dos terroirs da vinícola são colhidas e vinificadas separadamente. A uva Syrah se destacou 
por sua ótima adaptação à região, como observado nas nuances do vinho e nas recentes premiações. O Syrah Vista do Chá acaba de receber 
medalha de ouro e o Syrah Vista da Serra, medalha de bronze no prestigiado Decanter World Wine Awards. É um destaque único para um 
vinho brasileiro, feito na região de Pinhal, estar entre os melhores do mundo. 

O projeto de Indicação Geográfica de Pinhal também é único no sentido de que foi desenvolvido em sua origem, por companhias 
pinhalenses: a consultoria P&A foi responsável pelo projeto, a agência de publicidade GSB2 desenvolveu o logotipo, e a exportadora de cafés 
especiais Qualicafex junto com a cooperativa dos cafeicultores locais Coopinhal desenvolveram os parâmetros de qualidade. 

O restaurante local Opção, que oferece cozinha internacional com influência das tradições locais, tem pratos condimentados e aromatizados 
pelo café de origem pinhalense da Fazenda Santana e serve os vinhos Guaspari, entre outros vinhos regionais, além do café Exotic, marca de 
café especial Pinhalense 100% Arábica. O Restaurante Opção é o ponto de encontro favorito dos empresários locais e visitantes que vem a 
Espírito Santo do Pinhal procurando vinhos e cafés!

PINHAL: TERROIR DE VINHO E CAFÉ
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por Carlos H. J. Brando

Fonte: Vinícola Guaspari



5Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br

MÁQUINA DO MÊS

DESCASCADORES PARA CAFÉ NATURAL, CEREJA DESCASCADO E “HONEY”

A tendência de secar café com toda a polpa (natural) ou sem polpa mas com a mucilagem (cereja descascado, CD ou “honey”, como chamado 
na América Central) requer máquinas – sifões mecânicos, despolpadores, desmuciladores, secadores e descascadores – projetadas para 
processar especificamente estes produtos e obter a melhor qualidade dos mesmos. Edições anteriores do Coffidential já trouxeram algumas 
se não todas estas máquinas. Mas é hora de falarmos novamente dos descascadores.

Além de aquecer e causar perda de peso do café, descascadores por fricção e descascadores-polidores utilizados para cafés lavados não 
descascam café cereja seco – naturais – e travam quando descascam pergaminho seco com mucilagem. A Pinhalense oferece uma linha de 
descascadores de café “a frio”, especialmente desenvolvidos para processar estes produtos sem perda de peso e com mínimo dano físico.

Ganhos em qualidade à parte, tais máquinas Pinhalense podem aumentar o rendimento em 
até 2% retendo o nível de umidade original do café que entra – sem aquecimento – e 
evitando perdas de materiais leves. Estes descascadores geralmente são parte de máquinas 
combinadas e integradas que incluem pré-limpeza, catador de pedras, repasse de cerejas ou 
pergaminho não-descascados, polidor, separador por gravidade do tipo catador de escolha e 
separador por tamanho. O coração da máquina é o descascador a frio, equipado com uma 
peneira oscilante para separar e repassar o café não descascado. Os outros itens são 
opcionais dependendo da versão escolhida, mas em sua maioria tem um catador de pedras. 

A linha CON, de unidades combinadas para cafés naturais ou cereja descascado, tem uma 
pré-limpeza (opcional), um catador de pedras de leito fluidizado, descascador a seco com 
separador de peneira oscilante e catador de escolha que separa simultaneamente, por 
densidade, dois tamanhos diferentes de grão. Disponível em quatro tamanhos, a linha CON 
oferece capacidades para beneficiar 600, 900, 1.200 e 1.800 kg de café verde por hora. 

A C2DRC, de tamanho menor, com capacidade para 300kg de café verde por hora, tem o 
descascador a frio com peneira oscilante e separador por tamanho de grãos grandes, médios 
e pequenos. Esta pequena descascadora e classificadora, pode ser equipada com um 
descascador-polidor para cafés lavados em sua versão C2DPRC. 

A CON-8X, para 1.200kg de café verde por hora, pode ser montada na plataforma de um 
caminhão ou trator para criar a o descascador móvel CONAM que pode ir de fazenda em 
fazenda para processar café natural ou cereja descascado, deixando como resíduo a casca 
que pode ser utilizada como fertilizante ou combustível para os secadores de café. 

Todas as máquinas descritas acima também são componentes chave para o beneficiamento 
de microlotes de café. 

CON-8X

C2DPRC

CONAM NA PLATAFORMA DE UM CAMINHÃOCONAM NA PLATAFORMA DE UM TRATOR


