
Mês de setembro, e agora, terminada a safra, ou em vias de seu 
término, a hora é fundamental para que os cafeicultores adotem 
um planejamento.  O objetivo é visar a um novo ciclo de ações na 
lavoura cafeeira no início das atividades para um novo período, 

culminando com a safra de 
2022.

O Cetcaf, em seus cursos e 
suas apostilas, disponibiliza 
para o produtor capixaba di-
versas informações e ferra-
mentas para que possam oti-
mizar o trabalho na lavoura.E 
neste mês, o Cetcafonline vai 
falar um pouco sobre as boas 
práticas agrícolas para uma 
cafeicultura sustentável.  

O primeiro passo para um planejamento eficiente está no calen-
dário agrícola, no qual, mês a mês, o produtor vai preencher as 
atividades realizadas, apontando suas observações. Esse material 
pode ser baixado gratuitamente no site do Cetcaf. Ele se encontra 
na página 124 da apostila “Manual Técnico do Curso prático de Ca-
feicultura Sustentável”. Clique aqui!

O superintendente do Cetcaf, Frederico de 
Almeida Daher, orienta os cafeicultores a, 
tendo coletado as amostras de solo antes da 
atual colheita e com os resultados em mãos, 
buscar a recomendação técnica de um enge-
nheiro agrônomo. 
“Se faz necessário um profissional para fa-
zer a recomendação técnica sobre a compra 
correta dos fertilizantes, levando  em conta 
que a correção da acidez do solo foi feita an-
tes do início da colheita, dando tempo para 
que o calcário, se for necessário, faça a cor-
reção em tempo adequado” explica.

Frederico reforça que uma informação 
importante para aqueles que não utilizam a fertirrigação, é se 
fazer a primeira adubação a lanço no momento o mais próximo 
possível da primeira florada, garantindo um pegamento máximo 
das flores. 

É importante lembrar que o fertilizante quando utilizado a lanço 
deve ser distribuído debaixo da copa do cafeeiro e não apenas 
nas bordas do cafeeiro. Nesse momento, é necessário se assegu-
rar que a poda já foi realizada e que o cafeeiro esteja pronto para 
expressar todo seu potencial produtivo.
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Sustentabilidade Editorial

Nosso negócio!
Estamos atravessando mo-

mentos de muita insegurança 
em nosso mundo. Para nós, 
ocupados com a produção de 
alimento, não está sendo dife-
rente. Além de tudo ao nosso 
redor que nos sacode, temos as 
coisas que são próprias do nos-
so negócio que é uma “indústria 
a céu aberto”! Essas que são 
próprias, precisamos prevê-las, 
mesmo que não sabendo bem 
“o que fazer se acontecer” e 
também porque nunca sabemos 
sua real extensão e consequên-
cias. “Somos passageiros nesta 
viagem!” 

Porém, como passageiros, sa-
bemos aonde queremos chegar 
e temos as informações sobre o 
caminho e o destino. Aí, com o 
conjunto do conhecimento, pre-
cisamos tomar decisões sobre o 
que produzimos: qual a melhor 
forma de produzir; quais méto-
dos de pós-colheita vamos apli-
car; quanto e quando vender... 
Decisões que poderão nortear 
nosso futuro na atividade. 

Poderíamos estar falando 
de qualquer atividade, espe-
cialmente, agrícola, e falamos 
sobre o NOSSO NEGÓCIO: a 
cafeicultura! Quantas oportuni-
dades estamos tendo! Quantas 
dúvidas a serem sanadas! Não 
temos “receita” pronta; o que 
temos são algumas vivências do 
passado que mostra ganhado-
res e perdedores em situações 
muito parecidas! A experiência 
nos convida a sermos cautelo-
sos, prudentes e decididos. Te-
mos os nossos compromissos e 
deles não abrimos mão. Alerta-
mos para as notícias: precisa-
mos filtrar as que são de nosso 
interesse. Mais do que nunca 
precisamos estar alertas para 
aquilo que se apresenta como 
“muito fácil”!  E no nosso negó-
cio, não há milagre: existe tra-
balho e conhecimento. 

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 * Setembro 2021 * ano 13 * nº 151

Curtas 
Prêmio café

O Cetcaf infor-
ma que ainda 
dá tempo de 
se inscrever 
para o Prêmio 
Cafés Especiais do Espírito San-
to, uma iniciativa da Secretaria 
Estadual de Agricultura, (Seag) e 
do Instituto Capixaba de Pesqui-
sa, Assistência Técnica e Exten-
são Rural (Incaper). 
As inscrições e envio das amos-
tras de café vão até 22 de outu-
bro deste ano. Leia o regulamen-
to completo!

Engenheiro Agrônomo

Orientação profissional 

O superintendente do Cetcaf ressalta que outra 
prática fundamental no cafeeiro é a convivên-
cia pacífica com o mato, que deve ser roçado. 
Assim, permite que as entrelinhas do cafeei-
ro fiquem protegidas, evitando-se a exposição 
do solo a erosões, mantendo um ambiente de 
temperaturas mais amenas para o cafeeiro. 

“Também queremos lembrar que é fundamen-
tal o uso do solo como armazenador de água, 
construindo, dentro de normas técnicas, cai-
xas de contenção de água”, destaca Frederico, 
afirmando que, ao permitir que as águas das 

chuvas tenham todo o potencial de infiltração no solo, preserva-se 
as nascentes e assim se evita que, em sua quase totalidade, essas 
águas se percam e causem erosões prejudiciais.

Outra prática não menos importante é o mo-
nitoramento de pragas e doenças, visando seu 
controle, e sempre combatendo em tempo há-
bil e eficiente.

No Calendário Agrícola para Cafezais em Pro-
dução muitas são as ações a serem realizadas 
e o cafeicultor precisa acompanhar de perto o 
desenvolvimento da lavoura, encaminhando-se 
para uma nova safra capaz de lhe deixar renda 
suficiente para uma vida digna para si, para sua 
família e seus colaboradores.  

Cuidados que ajudam o produtor

Lavoura

Mato em convivência pacífica 
com o cafeeiro.

Plantas de cafés conilon e 
de arábica já podadas.

Usar caixas de retenção de água e barragens para acúmu-
lo e reserva de água, resultando em uma irrigação eficiente 
com água de boa qualidade.

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

