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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- COMO A VIABILIDADE DA PRODUÇÃO DE CAFÉ É AFETADA PELO PROCESSAMENTO (pág 3)
- COMO LIVRAR-SE DOS "QUAKERS" (pág 4)  

NOVA CAMPANHA DE MARKETING PROMOVE CONSUMO: QUALIDADE E VIDA SAUDÁVEL
A Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) aproveitou o Dia Nacional do Café, 24 de maio, para lançar sua nova campanha de 
marketing que busca associar o consumo de café com um estilo de vida saudável e divulgar certificações de qualidade. A campanha, que 

MINISTROS AFRICANOS VISITAM REGIÕES CAFEEIRAS BRASILEIRAS
Delegações de alto nível da Etiópia e de Uganda visitaram o Brasil recentemente. Liderados pelo Ministro 
do Comércio Dr. Bekele Bulado, pelo Vice-ministro do Comércio, Dr. Ayana Zewde, e pelo Presidente da 
Autoridade de Café e Chá, Ato Sani Redi, os 7 membros da delegação etíope se concentraram na produção 
e benefício de Arábicas no Sul de Minas e Mogiana e visitaram o Instituto Agronômico de Campinas (IAC) 
e o CeCafé. A delegação de Uganda visitou as principais regiões produtoras de café do Brasil e dois dos 
principais institutos de pesquisa do país: IAC e Incaper. Liderados pelo Ministro de Agricultura, Hon. 
Vicente Ssempijja, e pelo Diretor Gerente da Autoridade de Desenvolvimento de Café de Uganda (UCDA), 
Dr. Emanuel Niyibigira, seus objetivos principais foram comparar as melhores práticas agrícolas usadas na 
produção de café no Brasil e buscar parcerias com institutos de pesquisa. As visitas incluíram fazendas e 
cooperativas de café Arábica e Conilon (Robusta) na Mogiana, Sul de Minas e Espírito Santo. Ambas as 
delegações foram recebidas pela P&A e visitaram as três unidades fabris da Pinhalense.

Fonte: P&A

CURSO DE PROCESSAMENTO DE CAFÉ DO CQI NA REGIÃO MOGIANA DE SÃO PAULO
O Instituto de Qualidade do Café (CQI) realizou a primeira versão brasileira do curso de 
Certificação em Processamento Intermediário de Café na Fazenda Santana, em Espírito 
Santo do Pinhal. O curso, que teve a participação de 28 profissionais vindos das regiões Sul 
de Minas, Mogiana e Cerrado, e também da Colômbia, foi ministrado pelo Diretor Técnico 
do CQI, Mario Fernández, e pelo Instrutor de Processamento, Joel Shuler. Dividido em 
aulas teóricas, práticas e provas de cafés, o curso abordou o beneficiamento na fazenda e 
a secagem de cafés lavados, cereja descascados e naturais, com o objetivo de melhorar a 
qualidade através do processamento. Dois dos sócios da 
fazenda, Emilio Lopez, de El Salvador e presidente do 
“Roasters Guild” da SCA, e Carlos Brando, membro do 

Conselho Diretor do CQI, apoiaram o curso e compartilharam suas próprias experiências de processamento 
durante atividades específicas.

Fonte: P&A

AUMENTA DEMANDA POR CAFÉS ESPECIAIS NO BRASIL
A demanda doméstica por cafés especiais deve crescer entre 6 e 7% em 2017, de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Café 
(ABIC), representando 800.000 sacas. O consumo no Brasil ainda é fortemente dominado pelas qualidades tradicionais de café, mas a 
categoria de especiais já representa 9% do total do consumo, um volume considerável quando se nota que tal categoria praticamente 
inexistia no país no ano 2000. Uma forte razão por trás do crescimento recente do segmento de especiais são as cápsulas, cujas vendas 
devem aumentar mais de 24% em volume este ano no Brasil, comparado com 2016.

Fonte: ABIC



O governo brasileiro anunciou que alocará aproximadamente R$ 5 bilhões (US$ 1,5 bi) para o setor cafeeiro na safra 2017/2018. Este valor 
é 6% maior que o do ano passado. Um terço dos fundos serão liberados via sistema de cooperativas e as taxas de juros não passarão de 
9,5%, com expectativas de cair para 6% no final do ano. O montante será alocado primeiramente para custeio e, depois, comercialização 
e estocagem.

Fonte: CaféPoint

O Brasil deve colher o total de 45,5 milhões de sacas de café em 2017, de acordo com a última estimativa da Conab. A produção de Arábica 
deve alcançar 35,4 milhões de sacas, cerca de 18% menos que na safra passada, devido à bienalidade negativa da cultura. A produção de 
Conilon/Robusta, por outro lado, deverá aumentar e chegar a 10 milhões de sacas, principalmente devido à alta produtividade nos estados da 
Bahia e Rondônia e ao maior uso de tecnologia no campo. A previsão de clima favorável durante os próximos meses indica que a temporada 
de colheita deve acontecer sem incidentes.

Fonte: Valor Econômico

COLHEITA DE CAFÉ COMEÇA COM ESTIMATIVA DE 45 MILHÕES DE SACAS

ABERTURA OFICIAL DA COLHEITA PAULISTA DE CAFÉ

EXPORTAÇÕES DE CAFÉ ESTÁVEIS EM 2017
As exportações brasileiras deverão permanecer em níveis similares aos do ano passado quando o país exportou 34,2 milhões de sacas 
(incluindo café verde, solúvel e torrado e moído), apesar das estimativas de menor produção e menor estoque de café em 2017. A exportação 
crescente nos anos passados reduziu os estoques e os problemas climáticos afetaram a produção. Com um consumo doméstico de café de 22 
milhões de sacas esperado para 2017 e uma produção total de 45,5 milhões de sacas na safra atual, o fornecimento deve ser apertado e 
dependerá dos estoques privados, cujos números ainda não foram divulgados pela Conab.

Fonte: Valor Econômico
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GOVERNO FEDERAL ALOCA R$ 5 BI PARA O CAFÉ

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Maio de 2017

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 60kg)

Colatina-ES qualidade média

Mogiana
Sul de Minas

Cerrado MG
Sul de Minas

430,00

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg de Arabica) Real R$ / Dólar US$

Jul 2017 31 Maio 2017
Set 2017

Dez 2017

3,24
+ 5,4%

465,00

460,00

460,00

485,00

480,00

152,35
156,50

161,05

O evento “Sabor da Colheita” marcou, dia 24 de maio, a abertura oficial da safra de café 2017 no Estado de São Paulo, quando o Instituto 
Biológico, localizado no coração da cidade de São Paulo, foi aberto para a população visitar e colher ela mesma os cafés produzidos no maior 
cafezal urbano do mundo. Uma edição especial de café será produzida com os grãos colhidos naquela ocasião das 1.600 árvores de café 
Arábica orgânico das variedades Mundo Novo e Catuaí. O cafezal – inicialmente uma fonte de materiais de pesquisa – tem agora finalidades 
didática, histórica e cultural.

Fonte: Secretaria de Agricultura de São Paulo

A colheita de café no Sul de Minas Gerais deverá empregar mais de 300 mil pessoas, em sua maioria no campo, mas também na área de 
processamento, em cooperativas e em benefícios de exportadores. No entanto, a busca por empregos na colheita não é substancialmente 
maior que o usual, como se poderia esperar diante da atual crise econômica que afeta o país.

Fontes: G1 South Minas e P&A

OFERTA DE MÃO DE OBRA PARA SAFRA NÃO EXPANDE COMO RESULTADO DO DESEMPREGO

usa uma linha de comunicação dinâmica e bem-humorada para atrair jovens de classe alta e mulheres/donas de casa de classe média 
entre 25 e 45 anos via redes sociais, como Facebook, Instagram, Youtube e outros portais de Internet, durará de maio a novembro, os 
meses de maior consumo de café.

Fonte: Tempo de Comunicação (ABIC)
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OPINIÃO

As discussões sobre a viabilidade do cultivo do café estão ganhando impulso à medida que os preços de Arábica diminuem. Esta viabilidade, 
isto é, a disponibilidade de retornos saudáveis para os produtores, está fortemente associada à produtividade, que muitas vezes depende de 
fatores “fora da porteira”, como propõe o artigo Reshaping African Coffee Industry for Productivity Improvement and Investment, que 
publiquei na da revista AFCA - African Fine Coffees Review, em abril passado*. O que adiciono agora é o papel que o processamento do café, 
especialmente na fazenda, pode ter para melhorar ou piorar a viabilidade do negócio.

O café leva de 2 a 4 anos após o plantio para começar a produzir e só dá frutos uma vez por ano. Porém, o processamento inadequado pode 
comprometer o trabalho de um ano inteiro em questão de horas! A secagem é provavelmente a fase do processamento em que a maioria 
das perdas ocorrem caso não seja realizada corretamente, seguida talvez pelo despolpamento, se for usado, e o descasque.

A secagem ao sol pode ser negativamente afetada por condições climáticas adversas, falta de mão-de-obra ou mão-de-obra despreparada, 
ferramentas inadequadas, etc. Se a chuva excessiva pode prejudicar a secagem e causar fermentação indesejada, o calor excessivo pode ter 
vários impactos negativos sobre a qualidade do café, desde o branqueamento até a transformação das cerejas verdes em grãos pretos. O 
superaquecimento não é um risco restrito à secagem mecânica, como muitos pensam, mas ocorre tão frequentemente, ou mesmo mais 
frequentemente, na secagem ao sol, se o café não for revolvido com regularidade.

A secagem mecânica requer um bom controle de temperatura, especialmente na massa de café, e boa movimentação para garantir uma 
secagem uniforme. O uso de elevadores para a “reciclagem” do café em secadores verticais pode causar dano físico, especialmente ao 
pergaminho que se aproxima do teor de umidade ideal. A secagem rápida pode ser bem-vinda, mas até o ponto em que não prejudique a 
qualidade; isto pode ser alcançado com o uso de tecnologia e operação corretas. A secagem mecânica pode ser mais confiável e produzir a 
mesma qualidade que a secagem ao sol. Um conjunto de secadores eficientes é uma boa apólice de seguro contra mudanças climáticas!

Se o despolpamento não for realizado corretamente com máquinas modernas de alta tecnologia, os lucros podem cair devido aos danos 
físicos ao pergaminho e ao grão e à perda de café com a polpa, que é descartada. Estes efeitos indesejados podem e devem ser evitados em 
máquinas que também se abstenham de despolpar cerejas verdes, que devem ser separadas. A fermentação após o despolpamento, que 
pode melhorar a qualidade e que vem ganhando apoio crescente entre especialistas, pode causar perdas de peso que são evitadas pela 
remoção mecânica da mucilagem que, por sua vez, pode causar danos físicos ao pergaminho e aos grãos. Será que os ganhos de qualidade 
devido à fermentação compensam as perdas de peso?

A maneira como o café é despolpado ou não, fermentado ou não, e secado, afetam a qualidade e o preço, conforme explicado na seção 
Opinião do Coffidential de maio passado. A maneira como estas três etapas do processamento é realizada pode ser crítica para garantir a 
viabilidade do cultivo de café.

Sem ter o impacto benéfico potencial das três fases de 
processamento anteriores, o descasque pode causar 
danos físicos aos grãos de café. Mesmo os descascadores 
modernos e eficientes o farão se o café estiver 
sobre-secado, com menos de 10% de umidade. A maioria 
das outras etapas do processamento são realizadas para 
aumentar o valor do café, removendo impurezas e 
defeitos, mas sem alterar a qualidade intrínseca do grão.

O gráfico ao lado é um bom guia sobre como o 
processamento do café pode afetar a viabilidade 
econômica de seu cultivo.

* O artigo pode ser acessado em: 
https://afca.coffee/wp-content/uploads/2014/08/AfricanFine-Coffee
sReviewMagazineApr-Jun2017.pdf.
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por Carlos H. J. Brando



4Mais informações sobre equipamentos da Pinhalense no site: www.pinhalense.com.br

COMO LIVRAR-SE DOS "QUAKERS" (ou por que usar um separador de verdes antes 
do despolpador, mesmo com colheita seletiva)

MÁQUINA DO MÊS

Os "quakers" são grãos torrados descoloridos derivados de cerejas que foram colhidas verdes ou parcialmente maduras e que causam 
adstringência indesejada na xícara, reduzindo assim o valor dos lotes de café onde são encontrados. Os “quakers”, em teoria, não 
deveriam estar presentes em lotes de cerejas 100% maduras, colhidas de maneira seletiva. No entanto, na prática, é muito difícil 
assegurar que um lote colhido seletivamente esteja livre de cerejas parcialmente maduras, que provavelmente se tornarão “quakers” e 
causarão adstringência na xícara. O separador de verdes desenvolvido pela Pinhalense e usado antes do despolpador pode fazer um 
trabalho melhor do que o olho humano ou classificadores eletrônicos, contribuindo para a melhor eliminação dos “quakers” por várias 
razões.

Primeiro, os separadores de verdes Pinhalense não só separam cerejas verdes como também despolpam as maduras, no processo de 
despolpamento mais delicado e suave disponível no mercado atualmente. Os chamados "despolpadores de peneira" eliminam a polpa 
somente das cerejas maduras à medida que elas passam através dos espaços da peneira, sem danificar o pergaminho ou os grãos de café. 
Todas as cerejas verdes ou parcialmente maduras são retidas dentro da peneira e separadas para processamento posterior, de forma 
separada.

Segundo, o separador de verdes não pode ser instalado depois do despolpador já que o despolpador terá então despolpado algumas 
cerejas verdes e a maioria das parcialmente maduras, que causam adstringência na xícara, e elas não poderão ser separadas depois de 
despolpadas.

Terceiro, o uso de um contrapeso ajustável na saída das cerejas verdes permite ao operador decidir o nível de maturação desejado no 
lote, de cerejas 100% maduras de primeira qualidade e preços altos até algumas cerejas parcialmente maduras, aceitas por clientes com 
menor exigência de qualidade. A flexibilidade do sistema permite que a qualidade seja alinhada com a demanda de mercado, a fim de 
maximizar ganhos. Isto não pode ser feito com separadores de verdes instalados depois do despolpador.

Quarto, o tambor vertical abaixo do separador de verdes Pinhalense não é um 
despolpador convencional, mas sim um despolpador de repasse, que despolpa pequenas 
cerejas que passam através dos espaços da peneira sem ser despolpadas e, em especial, 
um separador de polpa, que separa do pergaminho a polpa, liberada pela peneira 
despolpadora/separador de verdes.

O despolpador ECO SUPER recentemente lançado oferece esta combinação única de duas 
máquinas Pinhalense de alta tecnologia e que agora operam sem água. Em outras 
palavras, as vantagens conhecidas do sistema Pinhalense de despolpamento agora são 
oferecidas por uma máquina com zero consumo de água. O ECO SUPER mantem a tradição 
Pinhalense de ser o sistema de despolpamento hoje no mercado que causa o menor dano 
ao pergaminho e ao café, a menor perda de pergaminho com a polpa e o mínimo de polpa 
misturada com o pergaminho, agora com a vantagem adicional de operar sem água.

O ECO SUPER Pinhalense é o sistema ideal de despolpamento não só para lotes de cerejas 
“contaminados” por cerejas verdes que foram colhidas como resposta à escassez de mão 
de obra e seu crescente custo, mas também para lotes cuja composição é aparentemente 
de cerejas 100% maduras, mas que sempre possuem cerejas menos maduras! E tem um 
desvio para alimentar cerejas diretamente ao tambor vertical se for o caso.

Por último, mas não menos importante, as cerejas verdes que foram separadas podem e 
devem ser despolpadas separadamente nos despolpadores Pinhalense especialmente 
ajustados para obter a máxima qualidade destas cerejas menos maduras, que podem 
contribuir ainda mais para a rentabilidade e os ganhos do benefício úmido se despolpadas 
antes da secagem.
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