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CONILON
UM AMOR
CENTENÁRIO

A história do café conilon se mistura à
trajetória de desenvolvimento do Espírito Santo

A união fértil entre o solo capixaba e os grãos do conilon é marcada por dramas e vitórias ao longo de um século
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REPORTAGEM ESPECIAL
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A cafeicultura é a principal atividade agrícola do
Espírito Santo, o segundo produtor brasileiro de
conilon. Mas o sucesso
não veio fácil. É resultado de muita luta, determinação, superação, coragem e dedicação. A ligação profissional e afetiva dos cafeicultores capixabas com o café é tão
forte que pode até, sem
exageros, ser resumida
como uma centenária
história de amor.
Achegadadasprimeiras
sementes ao território capixaba data de 1912. Mas o
cultivo comercial começou
na década de 70, após a erradicação das lavouras de
arábica, variedade que até
então era plnatada em todo o Estado. A decisão do
governo federal de erradicar os cafezais foi um duro
golpe para a cafeicultura
capixaba, pois 80% das lavouras foram dizimadas.
No município de São
Gabriel da Palha, que foi
um dos primeiros a iniciar
a produção comercial do
conilon no Estado, 80% da
população estava na zona
rural quando deu-se a erradicação do café. Sem terem onde trabalhar, muitas famílias abandonaram
a região e foram para o Paraná, no Sul do país, onde
muitas lavouras de arábica foram mantidas.
Em 1970, o então vereador Dário Martinelli foi
eleito prefeito. Assumiu o
mandato em 1971, quando São Gabriel da Palha
enfrentava sua pior crise
com queda drástica de arrecadação. “O município
estava sem receita e com
pouca população”, conta
Martinelli.
Ele não sabia exatamente o que fazer para
conseguir a recuperação
econômica da cidade, mas
imaginava que a salvação
poderia estar no café.
VOLTA POR CIMA
Ficou sabendo que as
pequenas áreas plantadas
com a variedade conilon e
que não foram erradicadas
eram resistentes à ferrugem, praga que havia atacado as lavouras de arábica.Avaliouqueasaídapara
o município seria replantar
o café, mas com a variedade conilon. Buscou sementes nas poucas lavouras
existentese,comaajudade
técnicos que conhecia,
montou o primeiro viveiro
da região para distribuir
mudas aos produtores.
Houve muita resistên-

cia, que foi vencida aos
poucos. “Contamos com o
apoio dos padres e dos
pastores, que consternados com a situação do município incentivavam os
agricultores a plantar o café conilon”, relembra.
Eduardo Glazar, que o sucedeu na prefeitura, continuou o trabalho de ampliação das lavouras, consolidando a atividade.
A implantação, em Viana, da Realcafé, que assegurava a compra do produto, contribuiu para desfazer a resistência dos produtores. Prefeitos dos municípios vizinhos de Pancas, Nova Venécia e Colatina também participaram
das ações de expansão das
lavouras do conilon. Na
época, a produtividade
média era de apenas 12 a
14 sacas por hectare.
Na década de 80 foram
feitos os primeiros experimentos para a produção
de mudas de café por meio
de clonagem. O engenheiro agrônomo Wanderlino
Bastos, conta Martinelli,
trouxe para o café a tecnologia usada na clonagem
de mudas de eucalipto.
—

“O café foi o
marco de
minha
passagem pela
vida pública. É
o legado que
deixo para a
região e para o
Estado”
—

DÁRIO MARTINELLI
CAFEICULTOR DE SÃO
GABRIEL DA PALHA

A partir de 1985, os pesquisadores da Emcapa
(hoje Incaper) deram continuidade aos experimentos e as pesquisas científicas deram um enorme salto com o desenvolvimento
de variedades mais produtivas e resistentes.
OprodutorCarlindoHeringer, no final da década
de 90, foi o primeiro a fazer
o conilon cereja descascado, iniciando o caminho da
qualidade. Martinelli foi o
segundo a adotar o processo “e o primeiro a persistir”,
conta. Animado com a trajetória de sucesso do conilon, Martinelli aconselha
aos produtores mais cuidado na colheita. “O grande
desastreéasecagemporfogo direto porque o café absorve o cheiro de fumaça
que prejudica o seu sabor”.
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No Sítio Vitalina, em São Gabriel da Palha, Aguinaldo Colombi trabalha duro e dá continuidade às lavouras mais antigas do Estado, compradas por seu pai

Pés de café mais
antigos ainda existem

Dário Martinelli foi o prefeito que coordenou a
volta da produção, depois da erradicação
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No Sítio Vitalina, na localidade de Córrego Dourado, na divisa entre os municípios de São Gabriel da
Palha e Vila Valério, existem pés de café com mais
de 60 anos. Não se pode
afirmar com certeza, mas é
muito provável que desses
pés,queaindaestãoproduzindo, saíram as sementes
que deram origem às primeiras lavouras de conilon
no Norte do Estado.
“Desde que me entendi
por gente, meu pai, João
Colombi, dizia que essa
lavoura era a primeira de
conilon no Noroeste”,
conta o atual dono da propriedade, Aguinaldo Colombi, 42 anos. Os poucos
pés que ainda restam da
antiga lavoura foram preservados porque estão em
área acidentada, onde o
trator usado para arrancar os antigos pés não

conseguiu chegar.
Colombi conta que seu
pai adquiriu a propriedade
na década de 70, quando
ele nasceu. “Ele dizia que a
lavoura da propriedade
era velha e que forneceu
sementes para o viveiro
municipal”, recorda. João
Colombi comprou a propriedade de Waldir Schimidt, que a adquiriu de Ernesto Caetano, que foi
quem plantou o café.
A reportagem de A GAZETA conseguiu chegar ao
SítioVitalinacomaajudada
funcionária da Cooabriel
Ângela Pelissari, a Dandinha,queestápesquisandoo
assunto. Ela já havia visitado a propriedade e fotografado um desses pés de café,
Um técnico da cooperativa,
ao ver as fotos e analisar o
tamanho do tronco, confirmou tratar-se de pés com
cerca de 60 anos.

Este é o pé de café que produz conilon há pelo
menos 60 anos no Norte do Estado

A LINHA DO TEMPO DA PESQUISA DO CONILON NO ESTADO
t

t

técnicas: três variedades
clonais, poda, adubação,
espaçamento e
conservação de solo.

1985

Início das pesquisas
científicas pelo Incaper e
parceiros no Estado

1993

Primeiras
recomendações

t

1998

Lançamento da
variedade Emcapa 8141

(Robustão Capixaba) e
criação do Consórcio
Pesquisa Café
t

2004

Lançamento da
variedade Vitória Incaper
8142 e plantio em linha

2000

Manejo da irrigação e
lançamento da variedade
Incaper 8151 (Robusta

Conilon” e da campanha
de melhoria da qualidade

Tropical)
t

t

2007

Lançamento do livro “Café

t

t

2008

Início da poda programada
de ciclo e de programa de
transferência de
tecnologias

t

2010

Tecnologia do
“Vergamento”

2012

Renovação de 50% parque
cafeeiro em novas bases
tecnológicas
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UM CAMINHO SEM VOLTA

Mão de obra some: é a vez
das máquinas na lavoura
PASSO A PASSO DA MECANIZAÇÃO

Na primeira etapa da
1emcolheita
mecanizada,
teste na Fazenda

os trabalhadores, em vez
de colher os grãos, cortam
os pés de café utilizando
pequenas serras elétricas.

Produtores têm desafio:
ou emplacam uso de
equipamentos ou
plantio fica sob ameaça

coce para a supertardia
varia de 30 a 40 dias.
Isso proporciona a colheita por etapas.
A máquina foi adquirida por R$ 125 mil e trabalha apenas em áreas planas. Em uso, encarrega-se
de 700 a mil sacas de café
por dia e reduz em 80% o
uso da mão de obra.
O consultor do negócio
café do grupo Covre, Rogério Chiabai, explica que
para a colheita manual de
700 a mil sacas seriam necessárias 100 pessoas. Na
colheita mecanizada, apenas 13 homens dão conta
do serviço.
Para que a colheita possa ser 100% mecanizada,
os plantios precisam ser
adequados, com mudanças no espaçamento e nos
clones, explica Chiabai. O
solo também deve receber
mais cuidados: é necessário bem nivelado e os ga-

Guanabara, em Pinheiros,
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Para enfrentar a falta de
mão de obra no período da
colheita, produtores estão
buscando equipamentos a
fim de mecanizar o processo. As máquinas ainda
estão em testes e precisam
ser adaptadas, mas seu
uso são um caminho sem
volta. Uma delas, denominada de batedeira, está
sendo avaliada na Fazenda Guanabara, Pinheiros,
numadaspropriedadesde
Geraldo Alvim Covre.
Otesteaconteceemuma
lavoura velha onde os pés
decaféserãoarrancadosea
nova lavoura será plantada
de maneira adequada para
que a colheita seja 100%
mecanizada quando estiver em produção.
Para ampliar o aproveitamento da propriedade,
o plantio das novas lavourasseráconsorciadocomo
mamão. Enquanto o pé de
café cresce até iniciar a
produção, a renda vem
com a coleta da fruta.
Os plantios serão feitos
com clones de variedades
precoce, média, tardia e
supertardia. A diferença
no tempo de amadurecimento da variedade pre-

Os galhos cortados
2
são recolhidos e
jogados na máquina

batedeira. O equipamento,

rapidamente, retira os
grãos de café dos ramos,
separando-os das folhas e
dos pedaços de madeira

café. Quando cheio, os

FOTOS DE VITOR JUBINI

LÍDER ABSOLUTO

9,3

milhões de sacas
É produção estimada de
café conilon capixaba
neste ano. Representa
76% da safra brasileira.

Mamão e café dividem mesmo terreno em Pinheiros

Secadores utilizados na Fazenda Guanabara

—

“O maior desafio
é a mão de obra.
Se não houver
solução, o café
será substituído
pela pastagem”
—

ANTÔNIO JOAQUIM DE
SOUZA NETO PRESIDENTE
DA COOABRIEL

O depósito da máquina
3
tem capacidade para
armazenar 80 sacas de

Souza fala da batalha que produtores terão pela frente

lhos das plantas devem ser
trinchados (quebrados)
para acelerar a decomposição. Quando as novas lavouras estiverem produzindo, a máquina fará todo o trabalho, precisando
apenas do operador.
A mecanização é a alternativa que os produtores de café em larga escala
estão buscando para solucionar a falta de mão de
obra na colheita, que é o
período de maior necessidade de trabalhadores.
Este é o terceiro ano consecutivo que os empresáriosdacafeiculturaencontram dificuldade para
contratar mão de obra, explica Chiabai.
Antônio Joaquim de
Souza Neto, presidente da
maior cooperativa do
mundo de café conilon, a
Cooabriel, conta que, na
trajetória do produto, as
pesquisas e as tecnologia
disponibilizadaspelostécnicos e pesquisadores já
venceram a barreira da

grãos são despejados no
caminhão e transportados
no mesmo dia para
o secador.

qualidade e da produtividade. O Estado, segundo o
Incaper, tem a melhor produtividade do país: 33,3
sacas beneficiadas por
hectare.
O maior desafio para os
próximos anos, segundo o
presidente da Cooabriel, é
mecanizar a colheita. Caso contrário, as grandes
áreas hoje ocupadas com
café serão transformadas
em pastagens. Neto conta
que o rigor da legislação
trabalhista
combinado
comabolsaqueasfamílias
cadastradas nos programas sociais do governo recebem resulta na falta da
mão de obra.
“Não sou contra o pagamento da bolsa nem contra as exigências da lei trabalhista, mas acho que deveria haver a possibilidade de os bolsistas terem a
opção de fazer um trabalho temporário por um período de até três meses
sem perder o benefício”,
argumenta.
Da forma como está a
família que recebe o benefícioperdeaoportunidade
de ampliar a renda, mesmo que temporariamente.
E cita um exemplo para
ilustrar a situação: em sua
propriedade, um casal
contratado para a colheita
de café, consegue faturar
R$ 350,00 por dia trabalhado.
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Qualidade alcança as alturas
VITOR JUBINI

Produto ganha a região
serrana para aprimorar
cultivo e se tornar
mais atratativo
RITA BRIDI

rbridi@redegazeta.com.br

Os avanços obtidos na cultura do café conilon foram
suficientes para que o Estado conseguisse inserir o
produtonomercadointernacional. A preocupação
agora é acelerar o processo de melhoria da qualidade para garantir os nichos
já conquistados e ampliar
o mercado.
“Avançamos muito na
produtividade, agora precisamos ampliar as pesquisas e os experimentos
para a obtenção de mais
qualidade”, destaca o secretário estadual de Agricultura, Enio Bergoli.
O conilon, que sempre
predominou na região
Norte, está subindo as
montanhas e ocupando
áreas que tradicional-

Conilon em versão chique sobe as montanhas e conquista mercados como a Rússia

mente eram do arábica. E
o melhor de tudo isso:
com qualidade.
Um exemplo da boa
qualidade do conilon
produzido em região de
maior altitude vem da
Coopeavi, sediada em
Santa Maria de Jetibá.

Em abril último, a cooperativa exportou 640
sacas de conilon, bebida
fina, para a Rússia. Até
setembro outras 1,920
mil sacas serão exportadas, informa o gerente
de Marketing, Daniel
Piazzini.

Uma das razões para a
ampliação dos plantios de
conilon na região de montanha, explica Piazzini, é
que em regiões frias o café
fica mais tempo no pé, resultando em bebida de
melhor qualidade.
“Na maturação mais

lenta o grão absorve mais
açúcar, resultando em
uma bebida mais saborosa”, enfatiza.
“Passamos da condição de um café discriminado para um café demandado e consumido”,
destaca o coordenador
do programa de cafeicultura do Incaper, Romário
Gava Ferrão.
A qualidade do conilon produzido no Espírito
Santo salta aos olhos do
mercado consumidor. “O
mundo nos procura porque estamos na vanguarda tecnológica”, destaca
Ferrão.
A qualidade do conilon
capixaba é reconhecida
também no mercado interno. Durante a realização da conferência internacional nesta semana em
Vitória, a empresa mineira
Cambraia Cafés vai lançar
o primeiro blend que terá
o conilon especial produzido no Espírito Santo.

Mantenha suas vendas bem aquecidas no inverno.
Anuncie no Guia das Montanhas Capixabas.
Anuncie em um guia completo e prático para a sua marca
se tornar uma excelente opção no inverno de um dos
maiores pontos turísticos do Espírito Santo.
Encartado gratuitamente no Jornal A Gazeta.
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Conferência
a partir de
amanhã
A trajetória de sucesso
do café conilon no Espírito
Santo, o maior produtor
brasileiro dessa variedade, será mostrada, em todas as fases, aos participantes da Conferência Internacional de Coffea canephora, que acontece
nesta semana, de amanhã
a sexta-feira, no Centro de
Convenções de Vitória.
Pesquisadores, técnicos
e cafeicultores dos principais países produtores de
conilon vão conhecer as
pesquisas científicas e as
tecnologias disponibilizadas para a cultura do conilon. A solenidade de abertura acontece amanhã, às
19h com palestra do governador Renato Casagrande.

