
E mais uma vez, os cafés do 
Espírito Santo fizeram bonito 
em competição nacional. Des-
ta vez, foi na edição do Cup of 
Excellence – Brazil 2020, um 
dos principais concursos de 
qualidade para café do mundo. 

A cerimônia de premiação foi 
no dia 10 de novembro, e teve 
como ganhador o cafeicultor 
Luiz Ricardo Bozzi Pimenta de 

Sousa, do Sítio Escondica, de Venda Nova do Imigrante (ES). O café 
capixaba alcançou o primeiro lugar do pódio, com 90.03 pontos, dis-
putando com 655 lotes inscritos. 

Desse total, para a segunda etapa da competição, foram selecionados 
100 lotes, e após a reavaliação das amostras escolhidas, foi montada 
a lista dos finalistas da fase nacional, com 35 cafés que obtiveram 
nota igual ou superior a 87 pontos. 

Além do café vencedor, o café das Montanhas Capixabas alcançou 
mais duas locações entre os 10 primeiros da lista, com os cafeicultores 
Eduardo Tozi, Sítio Floresta, em Castelo, e Jeremias Lietig Braga, Sítio 
Braga, em Afonso Cláudio, com o 4º e 8º lugares, respectivamente. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, parabeniza 
os cafeicultores capixabas pelo excelente desempenho na competição. 
“É com muito orgulho que recebemos o resultado desse concurso. 
A cafeicultura capixaba está cada vez melhor em nível de qualida-
de e nos sentimos honrados por colaborar com esse crescimento”.  
 
Frederico também parabeniza a Associação Brasileira de Cafés Espe-
ciais (BSCA) e seus parceiros Agência de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil) e a Alliance for Coffee Excellence (ACE) 
pela realização de tão importante competição. 

A cerimônia de premiação foi toda online, com transmissão ao vivo 
pelo YouTube da BSCA e apresentada pela diretora-executiva da en-
tidade, Vanusia Nogueira.                                      Fonte: Café Point

O Cetcaf mais uma vez reitera aos 
cafeicultores capixabas a importância 
de fazer uma Coleta de Amostras de 
Solos e utilizar em sua lavoura, me-
diante orientação técnica, aquilo que 
efetivamente a lavoura necessita, mi-
nimizando custos e maximizando os re-
sultados advindos de uma boa colheita. 

O superintendente do Cetcaf, Frederico de Almeida Daher, explica 
que hoje, especialmente nas lavouras de Conilon, já se tem uma 
fertilização via fertirrigação com excelentes resultados, na medida 
que o fertilizante é dosado de maneira correta e localizado, em sua 
aplicação, debaixo da copa do cafeeiro, sendo espalhado natural-
mente ao longo do bulbo irrigado permitindo um bom desenvolvi-
mento das raízes. 

Nas lavouras de arábica, por ser escasso ainda o processo de irri-
gação e a topografia quase sempre acidentada, a fertilização é fei-
ta a lanço sem levar em conta que o fertilizante tem que ser espa-
lhado por debaixo da copa do cafeeiro, na parte de cima e na parte 
de baixo, otimizando o aproveitamento do adubo pelas plantas. 

“Estamos em pleno período de fertilização das lavouras cafeeiras 
e esse simples cuidado certamente otimizará a produtividade de 
seus cafezais, conforme o Cetcaf vem demonstrando a todos os 
cafeicultores participantes de seus cursos, seminários e treina-
mentos”, finaliza Frederico de Almeida Daher.
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Campeão Editorial

Verão e cafeicultura! 
 O verão se aproxima e com 

ele o calor promete! Aliás, este 
ano, parece que até o tempo 
foi antiético: verão chegou sem 
esperar a primavera terminar. E 
com o calor forte, precisamos 
redobrar nossos cuidados com 
as pragas e tratos culturais. Ir-
rigação é fundamental. Ah, a ir-
rigação! A cada dia, vemos que 
irrigar é muito diferente de “mo-
lhar café”! 

Quando utilizamos a tecnolo-
gia que está à nossa disposição, 
concluímos que a implantação 
pode ser mais cara em todos os 
níveis. E na irrigação, em es-
pecial, fazemos as contas dos 
“gastos imediatos”, mas quando 
olhamos “o conjunto da obra”, 
vemos que a utilização dos re-
cursos que estão disponíveis, 
barateia nosso custo de produ-
ção.

 Sim, precisamos fazer contas! 
Se utilizarmos toda a tecnologia 
na irrigação, veremos que tere-
mos muito menos mão de obra 
em todas as fases do seu manu-
seio. Podemos fazer a fertirriga-
ção e outros controles sanitários 
em nossas lavouras. E uma coi-
sa incomensurável é a UTILIZA-
ÇÃO CORRETA DE UM RECURSO 
FINITO CHAMADO ÁGUA!  

Isto muito me conquistou pes-
soalmente a fazer a coisa corre-
ta na IRRIGAÇÃO de nossas la-
vouras. Nós não podíamos mais 
plantar café, mesmo que quisés-
semos e tivéssemos área, visto 
que não tínhamos água para 
MOLHAR CAFÉ. 

Com a utilização da tecnologia, 
percebemos que temos água pra 
plantar o dobro de café que pos-
suímos. O custo de implantação 
é mais caro que as técnicas de 
MOLHAR CAFÉ. 

Mas medir o custo deste recur-
so chamado ÁGUA, além dos de-
mais benefícios da precisão das 
técnicas de irrigação AUTOMATI-
ZADAS, com programações pré-
vias e precisas, nos dá a certeza 
de que toda a economia e PRE-
CISÃO na condução da lavoura, 
compensa e barateia o custo de 
produção em relação aos mode-
los que tinha e ainda temos. 

E este último argumento é que 
é preocupante porque, aí sim, 
fica caro: fazer mal feito tem 
que fazer novamente.  Estamos 
amargando isto!

 Convido os cafeicultores do 
nosso Brasil, (inclusive os que 
não irrigam por não acharem 
necessário), a pensarem sobre 
os benefícios de se fazer a coi-
sa bem feita desde o início, pois 
pode ser um fator de competiti-
vidade do seu produto. 

Permaneçamos unidos! 

                Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Conheça mais sobre o Cetcaf e 
seu trabalho!
Acesse:www.cetcaf.com.br

Fertilização 

A correta localização do fertilizante
na lavoura de café

Diretora-executiva da BSCA,  Vanusia 
Nogueira, emocionada ao premiar Luiz 
Ricardo Bozzi e sua equipe. 
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