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A SUA MELHOR FONTE DE INFORMAÇÕES SOBRE O AGRONEGÓCIO CAFÉS DO BRASIL. NESTA EDIÇÃO:
- REVISITANDO A MUDANÇA CLIMÁTICA NO BRASIL (pág. 3)
- SECADORES PARA CAFÉS DESPOLPADOS E NATURAIS, CEREJA DESCASCADOS/HONEYS, E CEREJAS
DESPOLPADAS SOBRE-MADURAS OU IMATURAS (pág. 4)

APLICATIVO GCP PARA MONITORAR E AVALIAR A SUSTENTABILIDADE NO BRASIL

O Programa Brasil da Plataforma Global do Café lançou recentemente um aplicativo de celular para coletar informações
sobre a sustentabilidade do cultivo de café no país. Esta nova ferramenta aumentará o conhecimento do que realmente
ocorre dentro da porteira. O app será alimentado por extensionistas das instituições participantes e por parceiros com
informações sobre produção, critérios de sustentabilidade, manejo, etc. Produtores também podem baixar o app e
fornecer informações. A GCP checará os dados através de visitas a uma amostra de fazendas e aquelas com valores
atípicos, que mais se afastam da média. Este é um projeto de longo prazo que focará nos pequenos produtores que
respondem por mais de 52% do total da produção brasileira.
Fontes: Estadão e P&A

BRASIL AUMENTA PRODUTIVIDADE E PRODUÇÃO DE FORMA SUSTENTÁVEL

O Conselho Nacional do Café (CNC) foi um dos participantes no 7º Fórum Consultivo sobre Finanças do Setor Cafeeiro da OIC onde
apresentou as razões por trás do grande aumento da produtividade e da produção no Brasil nas últimas décadas. Durante um período
mais longo o Brasil duplicou sua produção de forma sustentável usando menos da metade da área originalmente plantada com café.
O CNC encerrou sua apresentação mostrando o vídeo que se encontra no link https://we.tl/6wﬁOOmMzR que reconhece o papel do
Programa Brasil da Plataforma Global do Café no aumento da sustentabilidade da cafeicultura brasileira.
Fontes: CNC e P&A

CONAB REDUZ ESTIMATIVA DA SAFRA RECÉM COLHIDA

As chuvas irregulares e a ocorrência da broca do café em várias regiões cafeeiras de Minas Gerais e São Paulo levaram a Companhia
Nacional de Abastecimento (Conab) a reduzir sua estimativa para a produção brasileira em 2017/18, de 45,6 milhões anunciada em
maio para 44,7 milhões de sacas, 12,8% inferior à safra de 2016/17. A Conab estima uma produção de 34,1 milhões de sacas de
Arábica, 21,5% menos que em 2016/17. A estimativa para produção de Conilon aumentou 34% em comparação com a safra anterior,
chegando a 10,7 milhões de sacas. A área total cultivada com café no Brasil está estimada em 2,2 milhões hectares, com 1,86 milhão
em produção. A produtividade média na safra 2017/18 está estimada em 24 sacas por hectare ante 25,4 sacas por hectare projetadas
pela Conab em maio passado.
Fonte: Valor Econômico

CLIMA GERA INCERTEZA PARA PRÓXIMA SAFRA BRASILEIRA

Produtores e mercado estão atentos às condições climáticas após uma ﬂorada antecipada e quase toda perdida no sudeste brasileiro
em agosto. A falta de chuva e temperaturas elevadas nas principais regiões produtoras de café Arábica podem reverter as expectativas
de uma supersafra. Chuvas no momento certo são fundamentais para a ocorrência de boas ﬂoradas que inﬂuenciarão o potencial
produtivo das lavouras. Além da questão climática, outra razão para a incerteza é a ocorrência mais intensa de ferrugem em cafezais
do sul de Minas.
Fonte: Valor Econômico

IRRIGAÇÃO DE CAFÉ É PROIBIDA NO ESPÍRITO SANTO

Os produtores de café do Espírito Santo estão proibidos de irrigar suas lavouras entre 5 e 18 horas devido à falta de água devido às
chuvas escassas. O estado é o maior produtor de Conilon do Brasil, respondendo por 70% da produção nacional e 20% da produção
global. A suspensão faz parte de uma resolução da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh), que proibiu a captação de água para
ﬁns que não sejam o abastecimento urbano. Para irrigação ou uso industrial, por exemplo, a água só poderá ser utilizada durante o
período noturno. Não foi divulgado um prazo para o ﬁm da decisão.
Fonte: CaféPoint
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CERRADO MINEIRO LANÇA CAMPANHA DE COMBATE À BROCA DO CAFÉ
A Federação dos Cafeicultores do Cerrado lançou um programa para ajudar os produtores a combater a infestação da broca do café nas
próximas safras. Com o slogan "Cafeicultor não deixe a broca acabar com seu lucro", a iniciativa atende a forte demanda dos
produtores e suas cooperativas e associações. A infestação da praga foi uma das maiores preocupações dos produtores nesta safra. A
campanha é focada na retirada dos grãos remanescentes na planta após a colheita. A campanha tem o apoio da Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural (Emater), Empresa de Pesquisa Agropecuária (Epamig), Basf, Bayer, Dupont e Syngenta.
Fonte: CaféPoint

CAFÉS MAIS TOLERANTES À SECA TÊM MENOR RESISTÊNCIA AO FRIO
Estudos e observações de campo nos últimos dois anos mostraram que alguns cultivares que possuem maior tolerância a estresse
hídrico são aqueles mais afetados pelo frio e geadas. Isto aconteceu com os cultivares de café Arábica como Acauã e Catuai, que
apresentam maior tolerância a períodos de estiagem ou de estresse hídrico sempre com folhagem mais verde. Por outro lado,
cultivares mais sensíveis à estiagem, como Mundo Novo e Icatu, apresentam maior tolerância a baixas temperaturas. A explicação para
o diferencial de susceptibilidade ao frio, observado em diferentes cultivares, está relacionada à concentração de sais nos seus tecidos.
Plantas com maior tolerância à seca têm folhagem mais túrgida e aquosa, ao contrário daquelas mais sensíveis a seca, cuja
concentração de sais é maior.
Fonte: CaféPoint

CONSUMO DE CAFÉ NO BRASIL PODE CRESCER ATÉ 3,5%
O consumo de café no Brasil pode crescer entre 3% e 3,5% este ano e chegar a 22 milhões de sacas de 60 kg. Três fatores principais
colaboram para este aumento: consumo maior de café pelos jovens, associação da bebida com benefícios para a saúde e ampliação
dos pontos de venda.
Fonte: CaféPoint

ABIC SELECIONA OS MELHORES CAFÉS EM SEU PROGRAMA PQC
O Concurso os Melhores da Qualidade 2017, promovido pela Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), homenageou os cafés
que se destacaram nas três categorias – Tradicional, Superior e Gourmet – de seu Programa de Qualidade de Café (PQC). Criado para
educar os consumidores sobre os diferentes níveis de qualidade, o programa possui três selos que os cafés participantes usam em
suas embalagens e cuja qualidade é auditada por empresas independentes. Nove produtos fabricados por sete empresas receberam
o prêmio de Melhores da Qualidade nestas três categorias.
Fonte: CaféPoint

Preços Brasileiros
Principais Regiões Produtoras / Porteira da Fazenda

29 de setembro de 2017

Arabica Natural (R$/saca de 60 kg)

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

Cerrado MG

455,00 =

Mogiana

450,00 =

Sul de Minas

450,00 =

Arabica Cereja Descascado (R$/saca de 60 kg)
Cerrado MG
Sul de Minas

485,00 =
480,00 =

Colatina-ES qualidade média

+ 7,8%

[B]3 ex-BM&F (US$/60kg Arabica)
Dez 2017

156,75

Set 2018

163,70

Dez 2018

165,10

392,00
Real R$ / Dolar US$
29 Set 2017

3,17

Fonte:
www.qualicafex.com.br
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OPINIÃO

por Carlos H. J. Brando

REVISITANDO A MUDANÇA CLIMÁTICA NO BRASIL
Esta seção do Coﬃdential abordou a mudança climática em julho de 2016, mas vale a pena retornar ao assunto dadas as evidências
recentes de seu impacto nas safras passada e recente.
O artigo prévio do Outlook abordou como as temperaturas acima do comum durante a colheita, em regiões produtoras de Arábica,
afetavam a disponibilidade de cerejas maduras e a habilidade de produzir cafés cerejas descascados (também conhecidos por CDs ou
“honey”) e lavados. Isto aconteceu novamente na safra recém-colhida, com o clima quente fazendo as cerejas passarem de imaturas
para sobre maduras muito rapidamente, o que levou a porcentagem de cerejas maduras a cair em várias áreas produtoras. Os
próximos anos mostrarão se isso é um novo padrão, substituindo as temperaturas amenas da típica temporada de colheita (inverno)
nas áreas brasileiras produtoras de café.
Um fenômeno diferente relacionado ao clima marcou a colheita passada em diversas regiões. Renda de descasque pequena e
tamanhos de grãos menores que o normal indicaram que a falta de chuva durante o período de desenvolvimento das cerejas, no
começo do ano, teve impactos maiores que o esperado. Como resultado, a oferta brasileira foi afetada negativamente de duas
maneiras: menos café disponível e grãos menores.
O clima também afetou os produtores das regiões Mogiana e Sul de Minas novamente este setembro passado, quando alguns dias de
chuva intensa provocaram uma grande ﬂorada, que apenas parcialmente se desenvolverá em cerejas devido à falta de chuva nas
semanas seguintes. Pode ser muito cedo para dizer se as novas ﬂoradas conseguirão compensar esta perda, mas especialistas alegam
que o potencial de produção já foi reduzido, dado que as árvores agora têm menos folhas devido ao calor.
Por último, mas não menos importante, as notícias vindas do Espírito Santo, o principal estado produtor de Conilon/Robusta, indicam
que uma nova seca pode estar a caminho, depois de um período de chuvas. Um alerta de seca deveria estar nos radares de
especialistas que estimam a safra brasileira.
O gráﬁco abaixo indica como a produção das últimas quatro safras reagiu à mudança climática. Temperaturas mais altas e mudanças
no padrão de chuvas se tornaram indicadores muito mais importantes para o tamanho real da safra que antes, a ponto de interromper
o longo padrão de crescimento dos números relativos às médias de 4 anos da produção. A mudança climática se tornou uma ameaça
e um desaﬁo muito maiores à produção brasileira que as geadas, cujo impacto caiu devido à migração do café para áreas mais quentes
e também ao aquecimento global.
Produção de Café
(média móvel de 4 anos)

Produção (milhões de sacas)

Os institutos de pesquisa brasileiros vêm desenvolvendo variedades de café compatíveis com a seca e temperaturas mais altas, mas
uma abordagem ao problema mais ampla e integrada pode ser necessária, incluindo a irrigação e maneiras de baixar as temperaturas
em áreas atualmente com café, por exemplo, usando árvores para sombreamento. Esta resposta ampla à mudança climática pode
também incluir tecnologia de colheita e pós-colheita. Se a história recente é um guia, o negócio brasileiro de café reagirá
positivamente a mais este grande desaﬁo. Mas os números do gráﬁco indicam que isto tem que acontecer logo!
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MÁQUINA DO MÊS
SECADORES PARA CAFÉS DESPOLPADOS E NATURAIS, CEREJA
DESCASCADOS/HONEYS, E CEREJAS DESPOLPADAS SOBRE-MADURAS OU IMATURAS
A seção Opinião intitulada “O Bravo Novo Mundo do Processamento”, do Coﬃdential de junho de 2017, descreveu como os
produtores de café estão utilizando tecnologias de processamento para diversiﬁcar a lista de produtos que oferecem, que pode incluir
todos ou alguns tipos mencionados no título acima. Como resultado, a secagem de pequenos lotes de café se torna cada vez mais
necessária.
Ao oferecer secadores rotativos SRE tradicionais ou bi-partidos, a Pinhalense cobre esta
ampla gama de necessidades de secagem, com capacidades de 1 a 12 toneladas de café
úmido por lote, como apresentado na tabela ao lado.

TAMBOR ÚNICO
TAMANHO
CAPACIDADE (m³)
SRE-025X
2,5
SRE-050X
5,0
SRE-075X
7,5
SRE-090X
9,0
SRE-150X
15,0

TAMAN

SRE-050/10
SRE-075/15
SRE-090/18

Os secadores bi-partidos são ideais para processar pequenos lotes dos tipos de café
TAMBOR ÚNICO
BI-PARTIDO
mencionados antes. Além disso, são úteis para:
TAMANHO
CAPACIDADE (m³)
CAPACIDADE (m³)
SRE-025Xo volume de
2,5café
- pequenos produtores, no começo e no ﬁnal da colheita, quando
TAMANHO
POR
TOTAL
SRE-050X
5,0
TAMBOR
colhido é menor;
SRE-075X
7,5
SRE-050/100X
5.0
10,0
- médios e grandes produtores ativos no mercado de cafés especiais
com pequenos9,0
lotes;
SRE-090X
SRE-075/150X
7.5
15,0
SRE-150X
15,0
SRE-090/180X
9.0
18,0
- micro-lotes e
- avaliação de qualidade e variedade.
Em síntese, a nova linha de secadores rotativos bi-partidos foi projetada para complementar a linha de secadores com apenas um
tambor e para aumentar a ﬂexibilidade de secagem para produtores de todos os tamanhos e tipos, de pequenos a grandes, especiais
a comerciais, incluindo os fornecedores de cafés sustentáveis e de comércio justo interessados na rastreabilidade de pequenos lotes.
Os novos secadores bi-partidos possuem dois fornos separados, um para cada câmara de mesmo volume. Isto permite completa
ﬂexibilidade para usar as duas metades do tambor de forma completamente independente, para diferentes cafés, estágios de
secagem, e temperaturas. Os dois tambores podem também ser usados com o mesmo tipo de café, se necessário.
Além da maior ﬂexibilidade, a nova linha de secadores rotativos divididos incorpora todas as vantagens da linha SRE de secadores
Pinhalense, como:
- secagem uniforme,
- economia de combustível,
- silo superior de carga (opcional)
- curto tempo de secagem,
- possibilidade de queimar casca de café,
- carga e descarga rápida,
- longa vida útil e
As tabelas acima indicam que, com a introdução dos secadores rotativos bi-partidos, a Pinhalense também oferece agora uma
máquina maior que o SRE-150X seu secador mais vendido. O novo secador SRE-090/180X tem capacidade de 18 metros cúbicos de
café a ser secado, 20% a mais que o modelo anterior de maior tamanho. Todos os secadores rotativos Pinhalense podem ser
utilizados para secar cafés despolpados e naturais assim como outros tipos de café mencionados no título. Eles podem também ser
utilizados para corrigir a umidade do café verde quando acima de 12%.
Para alguns produtos especíﬁcos, a Pinhalense também oferece os novos secadores estáticos (ver o Coﬃdential de maio de 2017) que
podem ser usados sozinhos ou em combinação com secadores rotativos, bi-partidos ou não.

Secador rotativo SRE-075/150X

Secador estático SE-090X

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