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Valorização
Como separar os lotes de cafés
Lote de café é um conjunto de sacas que possuem características comuns quanto à sua
classificação por tipo e bebida, tamanho de
peneiras, coloração dos grãos, entre outras.
É de fundamental importância a separação da
produção de café em lotes diferenciados, o que
pode ser feita de forma simples, porém ordenada. Neste mês, o Cetcaf Online vai destacar
as principais informações sobre esse processo.

Saca de Cafés do Brasil

O assessor técnico e engenheiro agrônomo do Cetcaf, Marcos Moulin Teixeira, explica que a primeira atenção do produtor deve ser no
armazenamento. Lotes de café do início, meio e final da colheita
devem ser armazenados separadamente, uma vez que os grãos de
maturação são diferentes. Os lotes do início têm maior percentual
de frutos verdes (menos de 20%) e os lotes do final da colheita têm
maior percentual de frutos secos.
O segundo critério para formação de lotes deve ser os diferentes
cultivares de café, por exemplo: tamanho de peneiras (peneiras
graúdas têm mais valor comercial).
Outro cuidado importante de se separar o lote é
de acordo com a fermentação. É fato que fermentações indesejáveis podem ocorrer por diversas
razões: dias chuvosos, cafés colhidos no fim de
semana e não transportados no mesmo dia para
secagem, acidentes com máquinas e equipamentos emperrando o processo, entre outros. E essas
interpéries produzirão cafés com qualidade inferior, por isso, é importante que estes frutos sejam Colher o café maduro
faz toda a diferença.
separados de todos os outros lotes.

Formação
Rastreabilidade do café
O assessor técnico do Cetcaf lembra que a formação de lotes de
café é uma etapa importante da rastreabilidade e também uma
prática agronômica e de gestão, que permite o controle no processo de pós colheita. “A formação de lotes vai ajudar a vender
com valor agregado, além de ser uma exigência cada vez maior do
mercado comprador”, afirma Marcos.
E para os cafeicultores mais preocupados porque não têm muita
tecnologia em sua lavoura, o assessor técnico deixa claro que não
é preciso ter um arsenal tecnológico para a formação de lotes.
“O processo pode ser feito manualmente, anotando dados após
cada secagem em terreiro ou em secador, e armazenando conforme características semelhantes. Assim ao final da colheita teremos a formação de lotes de cafés diferenciados e o produtor terá
agregação de valor à sua produção”, explica.
Terminada a colheita, é importante que o produtor tenha o laudo de classificação de cada
lote, com análise sensorial e física, como o tamanho do grão e a peneira.
O uso do terreiro coberto e revolvimento constante do café é fundamental.

Editorial
Nosso café!
Como é interessante falar de
uma fruta que não é comida!
Ela é a segunda bebida mais
consumida no mundo, só perdendo pela água! Intrigante!
Uma fruta que é consumida de
forma muito especial. Extraímos desta fruta que passa por
um processo todo especial até
chegar a nossas mesas! E é
desse processo que gostaria de
falar hoje!
Trata-se de um processo que
é comum ao café: e foi esta
convicção que me fez convencer meus filhos a acreditar que
não se trata de variedade de
café para se ter um bom produto, e sim o processo como ele
é preparado. Arábica ou Canéfora, não importa! Tem o mesmo paladar? Não! Mas é bom
ou ruim? Depende do gosto de
cada um!
Se forem feitos com o mesmo processo, terão cada um a
sua característica. Mas o que se
pode garantir é que serão bons!
Não é a variedade de café que
é boa ou ruim.
O Espírito Santo e o Brasil,
quando não faziam qualidade,
era considerado produtor de
cafés ruins! Hoje, ambos são
conhecidos por produzirem
bons cafés! Antes de 1970, só
produzíamos café arábica comercialmente. Hoje, o Brasil e
o ES, são referência em qualidade também! E até bem recente, era difícil falar em canéfora sem “torcer o nariz”!
Mas hoje, com a dedicação
de produtores que resolveram
aplicar a tecnologia disponível e
apregoada pelo nosso CETCAF,
conseguimos fazer com que todos os cafés de qualidade fossem reconhecidos pelos apreciadores de uma boa bebida!
Vamos caprichar na colheita
e pós-colheita, visto que a diferença de se fazer um bom produto, está principalmente aí!
Permaneçamos unidos e
antenados nas inovações!

Lucros
Identificação do lote e suas vantagens
O engenheiro agrônomo do Cetcaf dá um recado importante para os
cafeicultores capixabas: independentemente da exigência do mercado, a identificação dos lotes funciona como uma espécie de raio-X do
processo de colheita e pós-colheita. “Com todas as informações em
mãos, é possível saber o motivo de um lote não ter alcançado uma
bebida esperada, assim o cafeicultor pode aplicar medidas corretivas
visando à melhoria da qualidade”, afirma o assessor.
Marcos ressalta que da mesma forma, com a identificação dá para
saber as razões para um determinado lote ter obtido sucesso, e esta
informação possibilitará replicar o manejo adequado em outras áreas.
A rastreabilidade é indicada para os cafeicultores que querem comercializar o café em micro ou pequenos lotes, diretamente com o comprador, podendo obter uma margem de lucro maior.
As pequenas cafeterias estão interessadas em adquirir cafés diferenciados e especiais, identificando a
propriedade e o produtor com o intuito de valorizar
o processo produtivo de modo sustentável, ambientalmente correto e economicamente viável. Seguramente, este é um mercado em expansão.
Marcos Moulin e o cafeicultor Manoel Protázio. A presença do Cetcaf
entre os pequenos cafeicultores na orientação de produção, foi sempre importante no avanço da cafeicultura capixaba.

Bento Venturim
Presidente do Cetcaf

Curtas
Site
Já visitou a
página do
Cetcaf hoje?
Acesse nosso endereço
eletrônico e
fique por dentro das novidades
do agronegócio café no Espírito
Santo, Brasil e no mundo.
No site também é possível
acompanhar as edições anteriores do Cetcaf Online.
Acesse o site:www.cetcaf.com.br
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