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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
-  COMO A SECA AFETA O CAFÉ E SUA PRODUÇÃO (pág. 3)
-  SEPARAÇÃO DENSIMÉTRICA ALÉM DO CAFÉ: MVFS PARA OUTROS PRODUTOS  (pág. 4)  

CONFERÊNCIA GLOBAL DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ EM MINAS GERAIS

CAI NÚMERO DE PROPRIEDADES CAFEEIRAS NO BRASIL

Belo Horizonte, em Minas Gerais, será sede da Conferência Global de Sustentabilidade do Café 2018 (GCSC), em 8 e 9 de novembro. Pela 
primeira vez no Brasil, o evento GCSC 2018, promovido pela Plataforma Global do Café (GCP), espera 300 participantes de vários países, 
incluindo plataformas GCP ao redor do mundo: Vietnã, Indonésia, Uganda, Colômbia, Quênia, Honduras, Tanzânia e Peru, além do Brasil. 
O evento é grátis para membros da GCP; ingressos serão vendidos para outros interessados. A GCP trabalha rumo a um setor cafeeiro mais 
sustentável, que ofereça melhores condições de vida para os produtores e trabalhadores e assegure o futuro do fornecimento de café, 
protegendo os recursos naturais.

Fonte: Cafépoint

CAFÉ LIDERA CRIAÇÃO DE EMPREGOS RURAIS
Apesar das demissões generalizadas nos setores da indústria, atacado e varejo no Brasil, a agroindústria abriu 40.900 novas 
oportunidades em junho, sendo o café o líder na criação de empregos rurais, especialmente em Minas Gerais, onde 14.583 novos 
empregados foram formalmente registrados.

Fonte: Jornal Hoje em Dia

O número de propriedades dedicadas ao café no Brasil diminuiu de 286.842 para 264.316, 
uma queda de 7,9% entre 2006 e 2017, porém os estados de Minas Gerais e Espírito Santo 
tiveram crescimentos substanciais. Minas Gerais agora conta com 63,5% das propriedades de 
Arábica no país e o Espírito Santo com 64,4% das de Conilon. Minas Gerais e Espírito Santo aumentaram seu número de propriedades 
enquanto Paraná, São Paulo e Bahia as perderam. O Espírito Santo teve também um aumento significativo em propriedades de Conilon, 
com ganhos marginais na Bahia e perdas substanciais em Rondônia.

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário 2017

BRASIL É LÍDER EM NÚMERO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS Q PROCESSING
Com um curso pioneiro realizado em 2017 e três em 2018, o Brasil tem hoje mais profissionais com certificação Q Processing que qualquer 
outro país do mundo. Mais de 80 pessoas fizeram os cursos de Processamento Profissional do CQI, conduzidos por instrutores diferentes 
e realizados em três diferentes fazendas nos estados de São Paulo e Minas Gerais. A P&A ofereceu três destes cursos, um em 2017 e dois 
no início da colheita de 2018, que incluiu participantes patrocinados pela Yara e Nespresso; a Associação Brasileira de Cafés Especiais 
(BSCA) ofereceu dois cursos durante a colheita de 2018, com mais um curso programado para o final da colheita. O curso profissional 
(Nível 2) tem duração de uma semana e inclui teoria e prática, com os participantes processando suas próprias amostras de café, de 
acordo com diferentes sistemas. O primeiro programa oferecido pela P&A em 2018 foi em conjunto com o curso de Pre-Q Grader, para 
ajudar os participantes a avaliar a qualidade de seus cafés.

Fontes: P&A, BSCA e https://database.coffeeinstitute.org/users/processing/arabica/operator

CAFÉS ESPECIAIS CORRESPONDEM A 20% DAS PLANTAÇÕES BRASILEIRAS
A produção de cafés especiais aumentou 20% nos últimos 5 anos no Brasil e já representa 20% das fazendas de café, de acordo com o 
Ministério da Agricultura. Os cafés orgânicos e sustentáveis também têm crescido; as certificações conduzem a melhoras no 
gerenciamento da fazenda, a maior produtividade e possibilidade de acessar novos mercados. Melhores preços estão entre os benefícios 
de se investir em cafés especiais: enquanto cafés “comerciais” são vendidos por cerca de R$ 450 (US$ 122), os especiais podem atingir R$ 
1.700 (US$ 459) ou mais.

Fonte: Folha de São Paulo

Número de propriedades cafeeiras
 2006 2017 Variação 

ARÁBICA 199.492 188.180 - 5,7% 
CONILON 87.350 76.136 - 12,8% 
TOTAL 286.842 264.316 - 7,9% 
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CONCLUÍDO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA O SETOR PRODUTIVO DO CAFÉ  
O Conselho Nacional do Café (CNC) finalizou o programa de planejamento estratégico focado num setor cafeeiro mais competitivo, 
sustentável e integrado. Baseado em uma série de oficinas conduzidas com  líderes cooperativistas associados à entidade, o plano 
recomendou uma nova estrutura de governança, que foi aprovada e compreende a criação de vários comitês (Tecnologia e Pesquisa, 
Sustentabilidade, Estatísticas e Conhecimento, Recursos e Comunicações), que ajudará os produtores a participar em futuras decisões 
e atividades do CNC. De acordo com o presidente do CNC, é crucial melhorar a organização da informação para garantir a inteligência 
de mercado, a adoção de novas tecnologias e maior eficiência no âmbito das fazendas.

Fonte: Cafépoint

GRANDE QUEDA NAS EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE CAFÉ

CAFÉS DIFERENCIADOS REPRESENTAM 18% DAS EXPORTAÇÕES
As exportações de cafés diferenciados somaram 5,43 milhões de sacas e US$ 1,04 bilhão em valor de junho de 2017 a junho de 2018, 
de acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé). Este volume representa um aumento de 11,6% sobre o 
período anterior, quando o Brasil exportou 4,9 milhões de sacas de café de maior qualidade. O preço médio dos cafés diferenciados 
foi 28% maior que o preço médio dos “comerciais”.

Fonte: CaféPoint
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A seca que afetou a produção e a safra menor de Arábica devido à bienalidade negativa na safra 2017/2018 levaram a uma redução 
nas exportações de café do Brasil. O país exportou um total de 30,3 milhões de sacas de julho de 2017 a julho de 2018, de acordo com 
o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (CeCafé), uma queda de 8,4% e o menor embarque registrado desde 2012/13. Os 
exportadores estão agora otimistas com a safra atual, de grande volume e alta qualidade esperados tanto para Arábica como para 
Conilon.

Fonte: Valor Econômico

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda 31 de Julho de 2018

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

318,00

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

Sep 2018 31 Jul 2018
Dec 2018

Mar 2019

3,75
+ 5,8%

435,00

430,00

430,00

455,00

450,00

128,70
131,10

136,00

NORTE DE MINAS SE FORTALECE COM NOVAS VARIEDADES E TECNOLOGIA
Uma nova região produtora de café na região norte de Minas Gerais está atraindo atenção recentemente. A produção nesta área está 
baseada em alta tecnologia, incluindo irrigação, mecanização e novas variedades de café. A altitude da região varia de 700 a 900 m, a 
temperatura de 21 a 25°C, o terreno é plano-ondulado, e o clima seco prevalece. Altos níveis de produtividade de 70 sacas/ha estão 
sendo registrados com o Catuaí Vermelho, que é a variedade predominante, mas novas plantações com o cultivar Arara vem 
mostrando bons resultados, como alta produtividade e qualidade superior (mais de 86 pontos na escala SCA).

Fonte: Revista Attalea Agronegócios

CONILON: GRANDE SAFRA, COLHEITA ATRASADA
A colheita do Conilon tem sido lenta no Brasil este ano, em várias regiões, tais como no estado do Espírito Santo, onde a colheita está 
20% mais devagar que em anos anteriores. Existem várias razões para isto incluindo a maturação tardia das cerejas, falta de 
mão-de-obra (especialmente nas regiões montanhosas onde o café tem que ser colhido à mão) e a sobreposição das safras de Arábica 
e Conilon, com os trabalhadores colhendo ou nas regiões de Arábica ou nas de Conilon. A produção de Conilon deve se recuperar em 
2018 depois de anos de seca, alcançando 8,3 milhões de sacas somente no Espírito Santo, 40% mais que em 2017.

Fonte: Valor Econômico
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OPINIÃO

COMO A SECA AFETA O CAFÉ E SUA PRODUÇÃO

por Carlos H. J. Brando
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A produção brasileira de café vem sendo mais afetada pela seca do que pela geada em anos recentes. Sendo assim, faz sentido 
entender como a seca afeta a produção e a qualidade do café de um ponto de vista científico. Esta informação é fornecida pelo 
Esquema da Fenologia do Cafeeiro Arábica no Brasil.

 

Dada a importância da safra brasileira na formação de preços internacionais de Arábica, o esquema da fenologia pode ser um 
instrumento importante para fazer ou criticar estimativas de tamanho de safra e preço, quando a seca ocorre. Mesmo sendo o café 
uma safra anual, o que significa que as árvores produzem todo ano, o ciclo efetivo da produção de café é de 2 anos, como mostra a 
figura acima. Ao mesmo tempo que a florada e o desenvolvimento do fruto acontecem (3ª e 5ª fases), a planta está produzindo novos 
ramos (1ª fase) que produzirão flores e cerejas um ano depois. É por isto que apenas um período de seca pode afetar a produção em 
mais de um ano. O esquema da fenologia ajuda a explicar também por que uma safra grande é geralmente seguida de uma pequena; 
de um modo simplificado, o esforço que a árvore faz no desenvolvimento de uma safra grande inibe o crescimento de ramos que 
produzirão café no ano seguinte.

O esquema da fenologia mostrado acima foi preparado por Angelo e Marcelo Bento Paes de Camargo, pesquisadores na área de 
climatologia no prestigioso Instituto Agronômico de Campinas (IAC). O Dr. Angelo Paes de Camargo frequentou a Universidade de 
Rutgers onde trabalhou com o renomado climatologista Thornthwaite. Durante seus anos na Universidade da Califórnia, foi pioneiro 
em trabalhos que explicaram como as geadas acontecem e como afetam o café. Dr. Angelo, como era conhecido, fundou o 
Departamento de Climatologia Agrícola do IAC e elaborou o primeiro zoneamento climático para café (e muitas outras culturas) no 
Brasil, como parte de seu trabalho de uma vida dedicado ao clima no IAC. O filho do Dr. Angelo, Marcelo, se juntou a ele e continuou 
seu trabalho no IAC. Com doutorado na Universidade de Nebraska, ele coordenou pesquisas agrometeorológicas no IAC e no 
Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) por 20 anos, durante os quais escreveu 155 estudos científicos, 11 capítulos em livros e 2 
livros.

Fui professor na Faculdade de Agronomia de Pinhal juntamente com o Dr. Angelo e tive o prazer e a honra de manter contato 
frequente com ele, pois ministrávamos matérias relacionadas: Hidráulica & Irrigação e Climatologia, respectivamente. Tenho orgulho 
em dizer que o Marcelo foi aluno do Dr. Angelo e meu na escola de Pinhal.
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SEPARAÇÃO DENSIMÉTRICA ALÉM DO CAFÉ: MVFS PARA OUTROS PRODUTOS

MÁQUINA DO MÊS

As mesas densimétricas MVF Pinhalense, de última geração, podem ser usadas para um grande número de produtos 
além do café, com as mesmas especificações ou com o desenho do tampão ou outros elementos adaptados às 
características do produto, quando necessário.

A Pinhalense já forneceu mesas densimétricas MVF, com clientes satisfeitos, para os seguintes produtos, além do café:
  - cacau
  - pimenta
  - quinoa
  - feijão (todos os tipos)
  - gergelim
  - arroz
  - milho
  - sorgo

Seis tipos de tampões estão atualmente disponíveis, em aço inox ou galvanizado, e outros podem ser desenvolvidos para 
produtos diferentes dos já listados acima.

Entre em contato com o agente Pinhalense/P&A mais perto de você ou a própria P&A para saber mais sobre as mesas 
densimétricas MVF para outros produtos e também para o café.

Ano 12 - No. 133 - 20 de Agosto, 2018

- soja
- trigo
- algodão
- amendoim
- alpiste
- ervilha
- hortaliças
- braquiária


