
O ano de 2021 já está terminando, e a 
equipe do Cetcaf alerta que além das provi-
dências no campo, na lavoura cafeeira e na 
fertilização mediante acompanhamento das 
condições nutricionais da lavoura, há mais 
atividades que não podem deixar de serem 
feitas.  

O superintendente do Cetcaf, Frederico de 
Almeida Daher, destaca que há todo um 
monitoramento a ser feito no acompanha-
mento da insurgência de pragas, tendo em 
vista a consolidação das floradas dos cafe-
zais que, de um modo geral, foram bastan-
te promissoras. 

Outro procedimento que, de acordo com o superintendente, precisa 
ser implementado, é o preparo das áreas que terão suas lavouras 
renovadas. “Seja por idade avançada, seja simplesmente pela intro-
dução de novos materiais genéticos vocacionados para altas produtivi-
dades, a preparação da área é indispensável”, afirma Frederico, com-
pletando que melhorando as condições de sustentabilidade econômica 
da lavoura, melhora a relação custo/benefício para a atividade cafeeira.

Estudos revelam que, para que o produtor tenha mais possibili-
dade de êxito, o plantio das áreas que terão suas lavouras reno-
vadas deverá ser efetuado no período de março e abril.  Esta é a 
temporada em que o Espírito Santo normalmente tem um bom 
momento chuvoso, seguido de um período de baixas precipita-
ções pluviométricas com temperaturas mais amenas. 

Essa conjuntura permite que o cafeeiro tenha um bom desenvol-
vimento radicular, e assim, ao chegarem os meses de setembro 
e outubro, o retorno das chuvas mais volumosas permite um 
excelente desenvolvimento do cafeeiro, favorecendo, inclusive, 
a primeira colheita mais cedo, e garantindo um melhor retorno 
econômico ao investimento feito.

4 Desenvolvido por 

Renovação da lavoura cafeeira

Lavoura Editorial

Nosso negócio II
“Estamos atravessando mo-

mentos de muita insegurança 
em nosso mundo”, assim inicia-
mos nosso editorial do mês pas-
sado e continua se agravando. 
Os preços de nosso produto e de 
todas as coisas continuam dis-
parados e não temos uma “luz 
no fim do túnel”. O próprio Ban-
co Central prevê a subida dos ju-
ros para conter a inflação acima 
do planejado até no final deste 
ano e já prevendo mais alta para 
o início de 2022. 

Assim, nós que vivemos da 
“indústria a céu aberto”, pre-
cisamos estar super atentos, 
vendendo o necessário para 
continuar produzindo e também 
para que tenhamos uma vida 
digna comprando as coisas que 
não produzimos. 

Mas este é o momento de 
grande atenção de nossa parte. 
Fiquemos alertas para o custo 
de nossa próxima produção. Não 
nos esqueçamos de fazer muita 
conta. Se não soubermos o cus-
to de nossa produção, podemos 
nos equivocar ao adquirir algum 
bem para nosso bem-estar. 

Claro que merecemos sem-
pre viver melhor! Aliás, é pra 
isso que trabalhamos! Precisa-
mos aplicar corretamente o que 
ganhamos e continuar a produ-
zir o nosso alimento. Por isso, o 
nosso alerta. FOCO! Nosso ne-
gócio é a produção! Especular, 
guardar dinheiro, é risco que 
não nos convém. 

Se vendemos nosso café, es-
pecificamente, para comprar o 
que precisamos, não devemos 
ali na frente, ficar indignado por 
podermos ter esperado e ven-
dido mais caro o mesmo café. 
Precisamos averiguar se po-
deríamos ter esperado: o que 
compramos ou pagamos poderia 
custar mais. 

Termino com o mesmo des-
fecho do editorial passado, vis-
to que continuamos em alerta 
máximo: 

Continuamos conclamando 
nossos cafeicultores para per-
manecermos unidos, produ-
zindo alimento e vendendo no 
momento que precisamos. O 
mercado é como um “canto de 
sereia”! Nosso NEGÓCIO É PRO-
DUZIR! Façamos nossas contas, 
visto que nossos custos estão 
“nas alturas”! 

Não percamos o foco!
                Bento Venturim

Presidente do Cetcaf

Cetcaf
Online
Informativo online do Cetcaf * Outubro 2021 * ano 13 * nº 152

Curtas 
Prêmio café

Outubro é o último 
mês que o cafeicul-
tor capixaba tem 
para se inscrever 

no Prêmio Cafés Especiais do 
Espírito Santo, uma iniciativa 
da Secretaria Estadual de Agri-
cultura, (Seag) e do Instituto Ca-
pixaba de Pesquisa, Assistência 
Técnica e Extensão Rural (Inca-
per).  O prazo termina no dia 22. 
Leia o regulamento completo!

Estudos

Melhor período para plantio

Florada na Propriedade Sabiá - Café 
Fazenda Venturim.

Quanto aos melhores materiais 
a serem plantados, o superin-
tendente do Cetcaf alerta que 
é preciso estar atento às novas 
variedades disponíveis na cafei-
cultura do arábica, como o Ca-
tucai 785, e outras importantes 
variedades, que constam na 
apostila do Cetcaf e pode ser 
conferida no site.

No caso do conilon, Frederico 
Daher reforça que o Incaper 

tem um trabalho importantíssimo com lançamento de variedades 
com clones altamente produtivos. “São clones advindos de um tra-
balho incansável de pesquisas, sem contar a importante e funda-
mental contribuição de novos materiais lançados pela Universidade 
Federal do Espírito Santo no campus de São Mateus, com disponibi-
lidade de excelentes materiais que também estão sendo utilizados 
com sucesso em todo estado”, afirma. 

O superintendente também destaca os clones de robustas advindos 
da Embrapa Café Rondônia e que estão sendo introduzidos no Espí-
rito Santo com sucesso, ajudando a diversificar a base genética de 
nossos cafezais. 

“O nosso estado é uma unidade federativa brasileira que ocupa ape-
nas 0,55 % do território nacional, mas possui uma diversidade de 
clima bastante acentuada, lembrando que nossas excelentes lavou-
ras de arábica estão situadas em regiões mais elevadas, de clima 
ameno e com surperavit hídrico”, frisa Frederico. 

O superintendente continua e explica que a região onde está implan-
tado o parque cafeeiro de conilon é diferente, e possui déficit hídrico 
acentuado, o que requer o uso sistemático e racional de irrigação com 
projetos bem elaborados. Dessa forma, o produtor deve sempre utili-
zar esse recurso de forma racional, propiciando a exploração adequa-
da do conilon sem que o recurso hídrico necessário falte ou escasseie 
nos momentos cruciais de baixa precipitação pluviométrica.

Frederico finaliza lembrando que é fundamental que o cafeicultor 
estruture sua lavoura de café de maneira que ela lhe possa dar a 
sustentabilidade econômica para o todo o seu ciclo produtivo. 

PLANEJAR BEM A IMPLANTAÇÃO DE UMA LAVOURA CAFEEIRA 
É FATOR DE SUCESSO NA ATIVIDADE.

Atenção aos materiais a serem plantados

Variedades

http://
http://3inteligente.com.br
https://incaper.es.gov.br/Not%C3%ADcia/lancamento-da-2a-edicao-do-premio-cafes-especiais-do-espirito-santo
https://www.cetcaf.com.br/apostilas-e-downloads

