
Neste ano de 2020, mesmo com a pande-
mia, a cafeicultura do Espírito Santo não 
parou. E os produtores capixabas que se 
dedicam para melhorar sua produção con-
tam com incentivos para buscar sempre o 
melhor. E nesse contexto, dois prêmios es-
tão movimentando o agronegócio café no 
estado: Prêmio Excelência de Qualidade 

Realcafé Reserva 2020 e Prêmio Cafés Especiais do Espírito Santo.

Nesta edição do Cetcaf Online, vamos falar um poucos das premia-
ções que prometem movimentar o final do ano! E desde já, o Cetcaf 
parabeniza os realizadores pelas iniciativas que valorizam o que há de 
melhor na produção da cafeicultura capixaba.  

Neste ano, o Grupo Tristão completa 85 
anos, e para comemorar a data em grande 
estilo, a Realcafé anunciou a Edição Espe-
cial e Online do Prêmio Excelência de Quali-
dade Realcafé Reserva – 2020, o precursor 
e mais tradicional prêmio de qualidade dos 
cafés das Montanhas do Espírito Santo!

As inscrições estão abertas até o dia 25 de 
novembro, com premiações que variam de 
R$10 mil a R$20 mil, para os três melhores 
lotes. 

O Cetcaf é responsável por realizar a audi-
toria socioambiental do prêmio nas proprie-

dades dos produtores classificados. O superintendente do centro, 
Frederico de Almeida Daher, afirma que é uma honra para o Cetcaf 
fazer parte de uma premiação tão importante para a cafeicultura 
capixaba.

 “Agradecemos a Realcafé por sempre nos deixar fazer parte do 
prêmio. São ações como essa que fazem com que o produtor do 
Espírito Santo busque aumentar sua qualidade, fortalecendo a 
nossa produção cafeeira. Mais uma vez o Grupo Tristão demonstra 
respeito e confiança no café do estado”, explica.

O concurso visa a identificar e premiar os melhores cafés da varie-
dade arábica produzidos nas montanhas capixabas, incentivando 
os produtores a busca constante da melhoria da qualidade.

O Regulamento Oficial e formulário de inscrição encontram-se aqui!
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na cafeicultura capixaba 

Premiaçãoes Editorial

E a colheita, acabou? 
Estamos com a maioria de 

nossas lavouras colhidas! O 
que ainda resta são lavouras de 
experimentos ou de produtores 
de altitudes que estão fazendo 
“aquele” trabalho de agregação 
de valores em suas potenciali-
dades. 

Sim, aproveitando as suas di-
versidades para fazer diferente, 
para obter resultados diferen-
tes! E nem sempre se consegue 
obter MELHORAS quando se faz 
diferente! Mas a possibilidade 
de se melhorar quando se faz 
diferente é maior do que quan-
do se faz sempre o mesmo.

 Neste final de setembro, 
início de outubro, estamos as-
sistindo uma florada bastante 
homogênea em nossos cafezais 
da região noroeste do Espírito 
Santo. Sabemos que pra isso 
outras providências foram to-
madas. Mas, simbolicamente, a 
florada marca o início da safra 
seguinte. 

E com este marco, estamos 
vendo também uma inovação 
em um trecho de nossas lavou-
ras:  a colocação de abelhas 
para ajudar na polinização. 

Já se sabe que até 30% des-
te cruzamento dos pólens são 
feitos pelos insetos. Com essa 
atitude estamos promovendo 
uma inovação!  

As perguntas são muitas, 
uma vez que as respostas são 
todas “em tese”, redigidas por 
estudos acadêmicos. Agora, 
cabe a nós, produtores, colo-
carmos em prática e observar 
se a teoria funciona quando 
posta em prática.  

 As perguntas que ficam: 
como podemos mensurar se a 
polinização foi melhorada pelos 
insetos? Como medir em quan-
to melhorou?  

Isso, para mim e para os 
meus filhos, é uma questão de 
CIÊNCIA... e aplicá-la cabe a 
nós que a temos à disposição. 

Sim, isto CUSTA dinheiro, e 
não é barato! Mas nós temos a 
convicção de que “caro é fazer 
mal feito”! 

Para que nossa lavoura possa 
ter o melhor rendimento, tudo 
tem que ser feito com a melhor 
aplicação das técnicas e tecno-
logias colocadas à nossa dispo-
sição. Todos os tratos culturais 
são necessários com a maior 
precisão possível.

 E como fazer isto se sabemos 
que até os técnicos divergem? 

Como estamos num mundo 
cheio de comunicação e infor-
mações é preciso ficar atentos.
Precisamos ter o bom senso 
de filtrar o que é agronomia 
“ciência” e o que é “interesse 
comercial”. Sim, essa é nossa 
ÁRDUA TAREFA! 

Vamos em frente! 

Permaneçamos unidos! 
(E de preferência observando 

o que os melhores produtores 
bem sucedidos estão fazendo, 
para errarmos menos). 

                Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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E neste ano, o Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Ex-
tensão Rural (Incaper) e a Secreta-
ria de Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca do Espírito Santo 
(Seag) lançam uma premiação  inédi-
ta no estado: Prêmio Cafés Especiais 
do Espírito Santo!

Voltada para os produtores de arábica e conilon, a premiação tem 
por objetivo premiar as amostras por sua qualidade e também pela 
sustentabilidade, avaliando a adoção de boas práticas agrícolas no 
momento da produção. 

O diretor-presidente do Incaper, Antônio Carlos Machado, explica que 
o trabalho do instituto com os cafeicultores é fundamental para os 
bons resultados. “O café produzido no Espírito Santo é um dos mais 
apreciados do mundo. Este reconhecimento é fruto do trabalho em-
preendedor dos agricultores, que confiam no Incaper e colocam em 
prática as tecnologias e as recomendações disponibilizadas por nossas 
equipes”. 

O prazo para o recebimento das amostras de conilon se encerrou em 
15 de setembro, porém, para o arábica, o recebimento das amostras 
vai até o dia 20 de outubro. A premiação pode chegar a R$ 100 mil.

O Cetcaf parabeniza a Seag e o Incaper por mais esse incentivo à ca-
feicultura capixaba! Quer saber mais sobre o prêmio? O regulamento 
completo está disponível no site do Incaper. 
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