
Neste mês de março, a o Cetcaf Online fri-
sa a importância de certos cuidados que os 
cafeicultores precisam assumir em suas la-
vouras. Desde sua fundação, em dezembro 
de 1997, a preocupação com a melhoria da 
qualidade do café capixaba é a prioridade 
do centro. E nesta edição da newsletter, o 
superintendente do Cetcaf, Frederico de Al-
meida Daher, conversa um pouco sobre es-
ses cuidados que fazem a diferença. 

Primeiro, é necessário frisar que são anos 
de parceria com seus associados e colabo-
radores para a realização de cursos, trei-
namentos, simpósios e palestras, sempre 
enfatizando a necessidade da mudança do 

perfil produtivo dos cafeicultores.  “Há quase três décadas, diversos 
atores do agronegócio café no Espírito Santo se uniram para levar 
conhecimentos que pudessem sensibilizar os produtores no cami-
nho dos cafés especiais ou de cafés de qualidade superior. E isso 
tem dado muitos frutos!”, explica. 

Nesse sentido, o superintendente destaca a tese de mestrado do 
engenheiro agrônomo do Cetcaf, Marcos Moulin Teixeira, na qual se 
consegue mensurar as perdas de peso no café e, consequentemen-
te, os prejuízos vultosos dos cafeicultores que utilizavam equivoca-
da prática de colher café por derriça no chão, da colheita excessiva 
de grãos verdes na antecipação da colheita sem nenhuma razão 
que justificasse tal prática.

Para ajudar os produtores capixabas a entenderem o estudo, o Cetcaf 
editou uma apostila com os dados, evidenciando o tamanho dos pre-
juízos advindos dessa prática. O material é distribuído gratuitamente 
a todos que participam das ações do Cetcaf e pode ser adquirido em 
sua versão online, também gratuitamente, aqui, no site.

O estudo de Marcos Teixeira mudou a forma como muitos cafeicultores 
lidavam com suas lavouras, e com o apoio do Incaper e das institui-
ções parceiras, eles foram incentivados a adotarem práticas mais sus-
tentáveis no processo de colheita. Como resultado, os cafés passaram 
a apresentar rendimentos e qualidades superiores a cada ano.

Frederico Daher afirma que uma prática 
há tempos preocupa o Cetcaf: o proces-
so de secagem em terreiros a céu aberto 
ou secadores a fogo direto com elevadas 
temperaturas. “Esses métodos acarretam 
vultosos prejuízos em peso e na qualidade 
do produto final. Já conseguimos mudar a 
realidade de diversos produtores, estimu-
lando o uso de terreiros cobertos, mas ain-
da há aqueles que insistem no erro”, explica. 

Hoje, o terreiro coberto já é adotado por 
grande parte dos cafeicultores capixabas, com resultados alta-
mente relevantes na qualidade do produto final.

E para facilitar a vida do cafeicultor na secagem do café em con-
dições controladas e seguras, o Cetcaf, com apoio da Metalúrgi-
ca Fardim e do escritório local do Incaper de Brejetuba, lançou 
um revolvedor automático. Quer saber mais? Clique aqui e veja 
matéria veiculada na TV!

A conjugação de esforços entre as instituições parceiras e a 
cafeicultura do Espírito Santo coloca a cafeicultura capixaba em 
posição de reconhecimento nacional e internacional,  destacan-
do-se em concursos de grande visibilidade.

O superintendente do Cetcaf finaliza afirmando: “muito ainda há 
para ser realizado, procurando universalizarem-se práticas sus-
tentáveis não só de produção, como de qualidade dos cafés capi-
xabas. Mas temos orgulho do que já foi conquistado. E o cafeicul-
tor que não acompanhar, vai ficar para trás”, afirma.

4 Desenvolvido por 

Colheita e pós-colheita de café: questão de 
sobrevivência 

Cafeicultura Editorial

Março chegou com chuva!
E assim avançamos para mais 

uma colheita de nosso CAFÉ! 
Sim, iniciamos o mês de março 
e com excelentes perspectivas! 
Até agora, nossa “indústria a 
céu aberto” tem agradecido o 
bom tempo e a boa chuva, bem 
distribuída. Especialmente em 
nossas regiões norte e noroes-
te do Espírito Santo! 

Nas Montanhas e Sul, alguns 
transtornos, mas nada signifi-
cativo. Estamos presenciando 
alguns “banguelamentos” em 
algumas lavouras, tendo em 
vista as altas temperaturas de 
alguns dias do ano passado 
em plena florada ou chuva na 
florada de conilon. Mas nada 
que preocupe muito, visto que 
estamos percebendo um cres-
cimento maior dos frutos que 
“vingaram” na roseta. 

Esta observação está nos tra-
zendo alertas para a colheita e 
descascagem! Precisamos sele-
cionar corretamente a peneira 
na hora de lavar e descascar 
nosso café! A observação do de-
senvolvimento de nossa lavoura 
nos permite e nos obriga a to-
madas de decisões inéditas.

UMA COLHEITA NUNCA É 
IGUAL À OUTRA! Dificilmente 
encontraremos semelhanças 
que “uma máquina” resolveria. 
Certamente, sua programação 
pelo ser humano, deverá ser a 
cada colheita e, às vezes, com 
variáveis importantes durante 
a colheita.

Fiquemos atentos e vigilan-
tes! Nosso produto demora um 
ano para ficar pronto e preci-
samos aproveitar o máximo do 
que nos é “dado”! Claro que 
“este ano”, depende de mui-
to mais cuidados que em anos 
anteriores, e no planejamento! 
Mas tudo é assim. Nada nos 
vem sem muito trabalho! 

Então, aproveitemos os bons 
preços, mas tenhamos cuidado 
com os altos custos de produ-
ção que estamos tendo! Preci-
samos fazer contas constante-
mente para que nosso trabalho 
seja compensado! 

Permaneçamos unidos! Cer-
tamente nossa caminhada pode 
ser mais lenta, mas será mais 
segura e temos muita confian-
ça que chegaremos ao nosso 
objetivo! 

                Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Curtas 
Instagram CCCV

Já está curtin-
do o Instagram do 
Centro do Comércio 
de Café de Vitória 
(CCCV)?

 Ainda não? En-
tão entre no perfil @cafe.cccv 
e tenha acesso rápido às no-
tícias do agronegócio café no 
mundo!

O perfil é mais uma ferra-
menta do CCCV para se fazer 
presente na vida do cafeicultor 
capixaba, ajudando-o a ficar 
por dentro do que acontece. 

Socioambiental 

Utilização de terreiro coberto

Assim como 2020, o ano de 2021 ainda vive uma pandemia, e o 
Cetcaf segue buscando formas de estar junto aos produtores capi-
xabas, mesmo sem poder aglomerar, mantendo-os bem informados 
e estimulando a não perder o foco. 

Nesse sentido, todos os profissionais do centro estão em contato 
permantente com o setor produtivo da cafeicultura do Espírito San-
to, seja via o grupo de whatsapp “Café e Cafeicultura”, através de 
contato telefônico direto, atualização das informações contidas em 
seu site ou em encontros pontuais. A preocupação do Cetcaf é sem-
pre manter-se à disposição do agronegócio café capixaba. 

Cetcaf se reiventa para atender produtores

Atividades

https://03237b58-e189-4a58-a049-9acbd8df0435.filesusr.com/ugd/3f5ca1_c8fe1172b3be4bbb85fda6b30935aa11.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=k9wSCA721tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k9wSCA721tY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=k9wSCA721tY&feature=emb_logo
http://3inteligente.com.br
https://www.instagram.com/cafe.cccv/

