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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- TECNOLOGIA BRASILEIRA COMO ALIADA DO DESENVOLVIMENTO: RELATO DE UM CAFEICULTOR (pág. 3)
- DESPOLPADOR ECO SUPER À VENDA NO MERCADO INTERNACIONAL:
A MESMA PERFORMANCE E EFICIÊNCIA SEM CONSUMO DE ÁGUA (pág. 4)

IMPORTAÇÕES DE CAFÉ PELO BRASIL SUSPENSAS PELO PRESIDENTE TEMER
O presidente brasileiro Michel Temer decidiu suspender as importações de café Robusta por 60 dias como resultado da grande pressão dos
parlamentares dos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia e Rondônia e de grandes manifestações dos produtores. A regulamentação
autorizando a importação de até 1 milhão de sacas de café Robusta verde já havia sido publicada, com limite de 250 mil sacas por mês no
período de fevereiro a maio e taxa de 2%, e estabelecendo os requerimentos ﬁtossanitários para a importação de café Robusta vindo do
Vietnã. Na opinião dos produtores, as importações de Robusta podem trazer doenças e patógenos não existentes hoje no Brasil, criar
concorrência injusta para os produtores brasileiros devido à legislação trabalhista e ambiental menos rigorosa em outros países produtores
e piorar o efeito da atual crise econômica, que afeta os produtores e o Brasil. As indústrias de solúvel acreditam que as importações
temporárias e limitadas permitiriam uma maior competitividade para a indústria brasileira, impediriam a perda de mercado que vem
acontecendo nos últimos 15 anos e permitiriam a maior expansão do setor, o que não aconteceu neste mesmo período. A indústria de café
torrado e moído reivindica a importação para evitar aumentos no preço de varejo para os consumidores e, consequentemente, o risco de
impactos negativos ao consumo de café.

Fontes: Valor Econômico, CaféPoint e Newscafeicultura

CAFÉ É 7º MAIOR PRODUTO AGRÍCOLA DO BRASIL EM 2017
A Secretaria de Política Agrícola do Ministério de Agricultura (MAPA) publicou que o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VPB), medido
pelo preço de venda recebido pelos produtores, está estimado este ano em R$ 545,9 bi (US$ 179 bi). Os sete principais produtos no ranking
do VBP são: soja (R$ 123 bi / US$ 40.3 bi), carne bovina (R$ 72,4 bi / US$ 23.7 bi), milho (R$ 55,5 bi / US$ 18.2 bi), cana de açúcar (R$ 54,4 bi
/ US$ 17.8 bi), frango (R$ 50,3 bi / US$ 16.5 bi), leite (R$ 29,2 bi / US$ 9.6 bi), e café (R$ 22,9 bi / US$ 7.5 bi), este último representando 4,2%
do total. Apenas o milho e o leite, das sete culturas acima, não são produtos importantes de exportação.

PINHALENSE TEM PARTICIPAÇÃO RECORDE NA FEMAGRI

Fontes: MAPA e P&A

As vendas da Pinhalense – máquinas trocadas por café – como resultado da tradicional Femagri, evento da Cooxupé realizado durante três
dias em fevereiro, superaram as melhores expectativas da empresa e duplicaram os números do ano passado. Por exemplo, um número
recorde de unidades conjugadas CON (catadores de pedra, descascadores, repasse e separação) foi vendido, e as vendas totais durante o
evento foram de quase 5% de receita projetada para o mercado brasileiro em 2017. Nas edições anuais da Femagri, a Cooxupé oferece a seus
mais de 11.000 membros a oportunidade de adquirir insumos e equipamentos e pagar com sua produção de café de dois ou três anos,
começando com a colheita do ano atual. A Femagri contou com a participação de 37.000 pessoas e o valor total de cotações para troca
(”barter”) excederam US$ 55 milhões.

Fonte: Pinhalense

PLATAFORMA GLOBAL DO CAFÉ NA FEMAGRI
O Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC) do Programa Brasil da Plataforma Global do Café (GCP, em inglês) e
seus 18 itens fundamentais foram retratados em um grande painel no espaço Fazendinha da Femagri, onde são
demonstradas práticas de produção. A equipe brasileira da GCP estava presente para instruir os produtores sobre a
utilização do CSC e benefícios decorrentes de seu uso, tanto para os produtores como para o mercado. Vídeos curtos
da GCP sobre sustentabilidade do café também foram apresentados em uma grande tela; eles podem ser acessados
no canal da GCP no Youtube https://www.youtube.com/channel/UC_SGu9psaORolgwWrBa6twA.
Fonte: P&A
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CAFÉ BRASILEIRO SE BENEFICIARÁ COM NOVO ACORDO COMERCIAL
Produtos como café, açúcar e etanol deverão ser fortemente beneﬁciados devido a um novo acordo de facilitação e comércio ratiﬁcado pela
Organização Mundial do Comércio, em fevereiro passado. A medida pode aliviar o comércio exterior brasileiro e também harmonizar as
normas aduaneiras no país. Um total de 112 países ﬁrmaram o acordo que envolveu um longo processo diplomático; seu impacto deve ser
enorme. A OMC estima reduções de até 14% em custos de exportações e importações e ganhos para a economia mundial de até US$ 1 trilhão.
Fonte: Agência Estado

MUDANÇAS CLIMÁTICAS DEMANDAM NOVAS TÉCNICAS DE PLANTIO
A sombra e a umidade são essenciais para ajudar as mudas de café a crescer quando são replantadas em áreas
mais quentes e secas devido às mudanças climáticas. As mudas de café são produzidas em viveiros com boa
umidade, irrigação diária e sob um ambiente de meia-sombra. Em sua fase ﬁnal, elas deveriam ser preparadas
para sobreviver e crescer no campo sob a luz direta do sol. Em áreas quentes onde o café Robusta/Conilon é
produzido, a sombra inicial é agora essencial para o desenvolvimento da planta. Já em áreas geralmente amenas,
onde o café Arábica é cultivado, a sombra é menos crítica. Em anos recentes, quando altas temperaturas foram
frequentemente registradas no período de plantio, de dezembro a fevereiro, impactos positivos da sombra
pós-plantio têm sido observados.

Fonte: CaféPoint

ADUBAÇÃO: QUALIDADE VS. QUANTIDADE
Produtores devem estar atentos às reais necessidades nutricionais do cultivo do café, ao tipo de solo e à
disponibilidade de nutrientes no solo, e como se administra sua aplicação, aspectos tão importantes como a
quantidade de adubo utilizado. A idade das árvores, o relevo do terreno e inclusive as técnicas de produção
inﬂuenciam a forma como o adubo deve ser aplicado. Em lavouras com árvores mais jovens e bem espaçadas,
por exemplo, o fertilizante deve ser aplicado perto das plantas e imediatamente embaixo de seus ramos e
folhas; em plantações mais densas com árvores adultas, a aplicação deve ser feita na metade das ruas. Quando
há declives de mais de 20 ou 30%, o adubo deve ser distribuído embaixo da planta e apenas do lado de cima
pois a chuva o transportará para a parte de baixo. Muitos fatores devem ser levados em consideração no
momento da fertilização do café, pois adubar demais sem analisar as necessidades reais é uma perda de dinheiro, sem os retornos esperados
em termos de produtividade.

Fonte: CaféPoint

REFORMULANDO A INDÚSTRIA CAFEEIRA AFRICANA PARA AUMENTAR A PRODUTIVIDADE E O
INVESTIMENTO
Carlos Brando fez a apresentação de abertura (que levou o título acima) na 15ª Conferência e Feira da Associação Africana de Cafés Finos
(AFCA). A apresentação focou em criar um “ambiente propício” além do portão da fazenda para conseguir aumentos de produtividade, lucro
e benefícios para os produtores, assim como para mudar o cultivo de café de um meio de subsistência para um negócio, inclusive para os
pequenos produtores, que podem se juntar para ter economias de escala. Foram abordados os investimentos necessários, bem como as
potenciais fontes de ﬁnanciamento. Os slides da apresentação podem ser solicitados pelo e-mail do Coﬃdential (info@coﬃdential.com).
Neste mesmo evento, a AFCA prestou uma homenagem a Carlos Brando, lhe concedendo o “Lifetime Achievement Award” (Prêmio pelas
Realizações ao Longo da Vida).

Fonte: P&A

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

24 de Fevereiro de 2017

Arabica Natural (R$/ saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

505,00

Mogiana

500,00

Sul de Minas

500,00

Arabicas Semi-lavados (R$/ sacos de 60 kg)
Cerrado MG
Sul de Minas

Colatina-ES qualidade média

+ 5%

BM&F (US$/saca de 60kg de Arabica)
Mar 2017

170,60

525,00

Set 2017

180,75

520,00

Dez 2017

185,75

435,00
Real R$ / Dólar US$
24 Fev 2017

3,10

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por Emilio Lopez Diaz, Cuatro M Cafes

TECNOLOGIA BRASILEIRA COMO ALIADA DO DESENVOLVIMENTO:
RELATO DE UM CAFEICULTOR
Era o ano de 2001, talvez outubro, quando escutei pela primeira vez o nome Pinhalense, recomendado por alguém. Eu era apenas um
produtor de uma fazenda de 25 hectares de café e queria poder processar meus próprios cafés. Todos a minha volta em El Salvador
eram grandes beneﬁciadores e não existia ninguém pequeno. Quando falava em processar meus próprios cafés só ouvia comentários
negativos e que tudo era impossível para o pequeno, de acordo com os grandes.
Para minha surpresa, encontramos na Pinhalense uma aliada completamente interessada em analisar e entender as necessidades do
pequeno, médio e grande produtor, para assim poder fabricar equipamentos que se adequem às exigências de cada mercado e de
cada segmento. A presença e o apoio que a Pinhalense nos oferece desde o primeiro dia de nossas operações tem sido incondicional.
Em 2006 conheci a cafeicultura brasileira pela primeira vez e vi alí o processamento de café em todas as escalas, desde o pequeno até
o grande produtor. Diferentemente do resto do mundo, no Brasil o pequeno produtor de café não vive na pobreza e tanto o pequeno
como o grande produtor são reconhecidos pelos mesmos critérios: produtividade e eﬁciência.
Se existe um modelo a nível mundial ao qual os produtores latino americanos, africanos e asiáticos devem estar atentos é o modelo
brasileiro. Muitos de nós dizemos: não, isto só é possível no Brasil, mas estamos equivocados. Se funciona para eles, pode funcionar
para nós também.
Está na hora de pararmos de enxergar o café como uma história romântica e irreal, e começar a vê-lo como um negócio proﬁssional,
de resultados, eﬁciência, produtividade, e, mais importante, como um motor de desenvolvimento para nossos países.
A mecanização do cultivo, manejo e colheita é agora uma necessidade em todas as escalas e há cinco anos a Pinhalense também
entrou nesta linha especíﬁca de equipamentos. Como produtores de café e processadores/beneﬁciadores, temos que estar atentos
ao progresso e avanços da Pinhalense e tê-la como uma aliada nos ajudando a preparar o futuro.
Nossa operação na Fazenda El Manzano tornou-se um campo de testes para os equipamentos de benefício úmido e secagem de café
Pinhalense, o que posiciona El Salvador e a América Central como um dos principais centros de pesquisa e desenvolvimento da
Pinhalense fora do Brasil. Na atual colheita, que está quase terminando em El Salvador, a Pinhalense concluiu com muito sucesso os
testes de um novo despolpador que consiste em separador de verdes e despolpador vertical que não necessitam de água para
funcionar, e, além disso, utiliza metade da energia (HP) e possui três vezes mais capacidade de produção do que os modelos anteriores
e ocupa metade do espaço. Este é o novo modelo ECO SUPER com zero consumo de água.
O sistema de secagem mecânica é realmente impressionante. Os secadores rotativos de 2,5m³ até 15m³ se ajustam a quase todos os
tamanhos de operação. Testes também foram realizados nesta última colheita com secagem automatizada, que consiste na
transmissão wireless (sem ﬁo) da temperatura e umidade interna da massa de café a um painel eletrônico, que pode controlar o ﬂuxo
e a temperatura do ar que entra no cilindro de secagem. Com isso, podemos esperar em breve secadores completamente
automatizados, com a possibilidade de serem programados com curvas de secagem para cada tipo de café.
Estes são exemplos do que a Pinhalense está fazendo atualmente e que mudarão os padrões da indústria, ajudando-a a ser mais
eﬁciente, tecniﬁcada e produtiva.
Por este apoio incondicional e sua liderança na indústria de processamento de café, aproveito a oportunidade de agradecer
inﬁnitamente à Pinhalense pelo seu trabalho junto ao pequeno, médio e grande produtor e processador de café.
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MÁQUINA DO MÊS
DESPOLPADOR ECO SUPER À VENDA NO MERCADO INTERNACIONAL:
A MESMA PERFORMANCE E EFICIÊNCIA SEM CONSUMO DE ÁGUA
As exportações do novo despolpador ECO SUPER da Pinhalense, que não requer água para operar, começarão em março, depois de
longos testes bem-sucedidos fora do Brasil. Os preços e especiﬁcações já estão disponíveis na P&A e alguns pré-pedidos já se
tornaram as primeiras vendas efetivas no exterior.
Com apenas um cilindro grande, comparado com dois cilindros menores da versão anterior do ecoﬂex, o novo ECO SUPER oferece o
mesmo desempenho, sem a necessidade de usar água:
- ausência de pergaminho perdido com a casca,
- pouca ou nenhuma polpa misturada com o pergaminho,
- mínimo dano físico ao pergaminho (descasque ou quebra) e
- dobro da capacidade do duplo cilindro da versão anterior.
Os testes no exterior mostraram que o ECO SUPER pode trabalhar com cerejas 100% maduras assim como cerejas imaturas e
semi-maduras em porcentagens de até 20%, sem perda de capacidade.
O novo ECO SUPER – separador de verdes com despolpador separador
de polpa e repassador vertical – também pode ser usado para
despolpar cerejas sobre-maduras e cerejas imaturas que possam ter
sido separadas por um sifão (mecânico) precedendo o despolpador ou
o ECO SUPER, mesmo, respectivamente.
O ECO SUPER pode ser acompanhado de uma peneira tubular rotativa
para assegurar melhores condições de fermentação e desmucilagem,
ou ser diretamente conectado a um desmucilador.
Os testes no exterior que aconteceram durante o período de colheita,
de dezembro a fevereiro, conﬁrmaram os resultados dos múltiplos
testes realizados no Brasil durante a colheita de 2016 com a vantagem
adicional de comprovar que a máquina oferece os resultados
esperados também em países produtores de café lavado. Aliás, tais
testes internacionais foram feitos com rigorosos controles de
qualidade para os produtos ﬁnais. Por último, mas não menos
importante, nos testes, o ECO SUPER processou cafés de diferentes
variedades com ênfase em diferentes tamanhos de cereja, que
passaram pelo separador de verdes e pelo despolpador de repasso,
sem impactos negativos em seu desempenho.
Tudo indica que Pinhalense tem em suas mãos outro produto
vencedor que responde às demandas de sustentabilidade dos
produtores em um momento de mudanças climáticas, escassez de
água e preocupação com o tratamento e descarte de águas residuais,
aspectos que o ECO SUPER foi projetado para atender.
MESMO DESEMPENHO SUPERIOR, ZERO CONSUMO DE ÁGUA E
CAPACIDADE ADICIONAL, GASTANDO MENOS ENERGIA

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

