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1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO1. INTRODUÇÃO

Já se vão quase quatro décadas que o café conilon é protagonista de uma história de lutas e
conquistas, de uma trajetória marcada por estigmas e sucessos, passando de uma posição de coadjuvante
para ocupar lugar de destaque na economia capixaba e nacional.

A performance atual da cadeia produtiva desse produto está especialmente ligada a diversos
fatores: a saga dos pioneiros da atividade, o empreendedorismo das lideranças rurais, a atuação dos
produtores experimentadores, o conjunto de conhecimentos, tecnologias e inovações geradas pelas
pesquisas, a interação do arranjo institucional existente, os serviços de assistência técnica e extensão
rural públicos e privados com suas metodologias de abordagens diferenciadas, o apoio  incondicional
do segmento industrial, a imprensa e, principalmente, o perfil e a vocação dos agricultores do Estado
do Espírito Santo. Foi com base nessas constatações que o trabalho que se segue foi concebido e
organizado.

O capítulo está estruturado em quatro pilares básicos: o primeiro procura rebuscar a história e a
trajetória contada e registrada pelos grandes acontecimentos, de forma cronológica, sem perder de
vista a tônica desse relato, que é evidenciar as principais ações de geração, difusão e transferência de
tecnologias. Este relato, portanto, não tem o objetivo de esgotar o assunto quanto aos fatos ocorridos
e nem a intenção de contar a história do café conilon, desde sua introdução no sul do Estado, em
Cachoeiro do Itapemirim. Na verdade, sua função precípua é facilitar a compreensão do processo de
geração, difusão e transferência de tecnologia a partir do momento em que o  cultivo do café conilon
passou a ser considerado uma opção econômica e, dessa forma, preparar o leitor para o tema central
deste trabalho.

O segundo discorre sobre as principais bases que impulsionaram e continuam sendo fatores
fundamentais para o avanço do café conilon no Estado, especialmente na região norte. A base
tecnológica, a metodológica e a institucional foram os focos principais dessa abordagem, embora têm-
se a consciência de que muitos outros pontos, não menos importantes, poderiam ser analisados.

Na base tecnológica, além de alguns elementos conceituais, o trabalho apresenta as principais
tecnologias, conhecimentos e inovações disponíveis que são responsáveis pela vanguarda e hegemonia
do Estado nessa espécie de café.

Não se trata, portanto, de um inventário tecnológico, que certamente exigiria o esgotamento do
assunto, mas sim de uma listagem de tecnologias com sua respectiva descrição, suficiente para demonstrar
o estágio tecnológico da atividade. Ainda nesse aspecto, foram feitas algumas considerações sobre os
jardins clonais e os viveiros de mudas como estratégia de difusão e transferência de tecnologias para o
desenvolvimento, renovação e potencialização da cafeicultura de conilon do Espírito Santo.

Na base metodológica, o foco recai sobre as principais metodologias utilizadas pelas instituições
que ofertam serviços à atividade, tanto do ponto de vista da assistência técnica, quanto da extensão
rural. É bem verdade que a dificuldade de registros e disponibilização de dados de atuação desses
dois serviços prejudicam um pouco as análises, porém foi possível apresentar e inferir a respeito tendo
como base, grande parte, a atuação do serviço oficial e de outras entidades que disponibilizaram seus
relatórios.

O terceiro pilar retrata o arranjo institucional componente da cadeia produtiva do café conilon,
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2.1 HISTÓRICO

A história da geração, difusão e transferência de tecnologia para o café conilon tem origem no
ano de 1970, quando a Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha, incentivada pelo seu Prefeito,
Sr. Eduardo Glazar, decidiu produzir e distribuir gratuitamente mudas de café conilon aos agricultores
daquele município, sob a orientação técnica, à época, do Engenheiro Agrônomo da Associação de
Crédito e Assistência Rural do Espírito Santo (Acares) Ailton Vargas de Souza.

Na verdade, essa atitude representava o esforço e a luta de se criar alternativas para os agricultores,
face ao Programa Federal de Erradicação de Cafeeiros, que dizimou a cultura no Estado do Espírito
Santo, no período de 1963 a 1966, e tendo em vista, ainda, que o município não foi contemplado com
o Plano de Renovação do Parque Cafeeiro, lançado em 1969, pelo Governo Federal, que trazia em
seu bojo o financiamento das lavouras cafeeiras apenas em regiões com altitude superior a 400 metros.

Aquela decisão de produzir e distribuir mudas pela prefeitura foi fortalecida pelo então prefeito
sucessor Sr. Dário Martinelli, que, num processo de mandatos alternados, conceberam, executaram e,
assim, criaram o embrião da política de fomento de mudas, com transferência de tecnologia para o
café conilon. O Projeto Conilon, assim denominado à época, condicionava que o agricultor beneficiário
das mudas gratuitas deveria necessariamente adotar a tecnologia de plantio em nível, recomendada
pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC).

Na verdade, as gestões desses dois líderes precursores da cafeicultura de conilon do Estado
(1967 a 1982) resumem, em quinze anos, a luta contra os efeitos da erradicação do café, a criação de
alternativas de renda com o incentivo e o plantio do conilon, o esforço pela inclusão do conilon na
política de financiamento para a atividade e, o mais importante, a busca de mercado para o produto.
Foi observando toda essa movimentação que, em 1972, os engenheiros agrônomos Eumail de Medeiros
Bastos e Wanderlino de Medeiros Bastos instalaram um viveiro de produção de mudas de conilon
produzidas por semente, com capacidade para 300 mil plantas. Esse empreendimento foi a célula da
criação da Verdebras, que se tornou mais tarde pioneira na produção em escala comercial de mudas
clonais dessa cultura.

Os incentivos da Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e o conseqüente aumento da
oferta de mudas levaram às ampliações dos plantios, inclusive em outros municípios do Estado, já
incorporando, em sua quase totalidade, o sistema de curvas de nível e outras tantas tecnologias

que tem disponibilizado suas competências e expertises, utilizando-se de suas formas diferenciadas e
peculiares de atuarem no sentido do progresso tecnológico e sustentável da atividade. Nesse item,
além de algumas considerações sobre o ambiente institucional instalado em torno do café conilon, foi
reservado um espaço em que há registros, missões, esforços e contribuições das instituições no avanço
da cafeicultura, especialmente dessa variedade.

A partir do panorama apresentado, sempre sob a ótica da geração, difusão e transferência de
tecnologia para essa cultura, foram elaboradas algumas considerações finais que podem auxiliar em
reflexões futuras para avançar ainda mais com essa atividade tão importante para a sociedade capixaba.
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preconizadas para os plantios de arábica, já que para o café conilon praticamente não existiam pesquisas
desenvolvidas.

Com os plantios estabelecidos e a produção começando a aparecer nas estatísticas em 1974,
registrando-se duzentas mil sacas produzidas (GLAZAR, 2005), foi necessário criar garantias de
mercado para o produto. Nesse aspecto, o advento da implantação da Real Café Solúvel, em 1971,
deu o suporte necessário para que se continuasse com a expansão dos plantios, especialmente no norte
do Estado. O presidente da citada empresa, Sr. Jônice Tristão, garantiu, naquela época, a aquisição do
conilon produzido no Estado do Espírito Santo.

Fruto de articulações e mesmo de pressões políticas de âmbito estadual, em meados de 70, o
Governo Federal incorporou no Programa de Renovação de Lavouras de Café o financiamento para
o cultivo do café conilon. Naquela época, com o compartilhamento das ações públicas, ainda dominantes
na organização administrativa do Estado, as políticas de pesquisas, assistência técnica e comercialização
para o café eram de exclusiva competência do IBC.

A inserção do café conilon nas ações programáticas daquele órgão, a abundância de recursos
para o financiamento a juros subsidiados e o evidente interesse dos produtores na ampliação dos
plantios, agravado pelo problema da ferrugem (Hemileia vastatrix) nas lavouras de arábica, permitiram
significativa expansão do conilon para vários municípios da região norte do Estado, a partir da segunda
metade da década de 70.

 Na década de 80, foi a vez de outras regiões de baixa altitude do Estado expandirem seus
plantios com crescente intensidade, uma vez que o poder público municipal e o Estado incorporaram
em suas pautas o apoio aos cafeicultores de conilon.

Portanto, com a resistência do Governo Federal ou no silêncio característico da sua omissão, a
mobilização social, especialmente de lideranças do município de São Gabriel da Palha, e a sensibilidade
política de autoridades do Estado fizeram incorporar o café conilon na agenda de desenvolvimento
rural capixaba (LOSS,  2004).

2.2 TRAJETÓRIA DA PESQUISA E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS -
PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS

A geração de informações, conhecimentos e tecnologias para café conilon no Estado tem como
principal marco referencial a técnica de propagação vegetativa iniciada em 1972, quando técnicos do
extinto IBC conseguiram enraizar partes da planta como estacas de nó inteiro e meio nó, dando
origem a mudas com características normais.

A partir desse trabalho, cerca de 200 covas foram plantadas na Fazenda Experimental de
Marilândia, localizada no município de Marilândia-ES, concluindo-se, após 22 anos, a partir do
plantio, que a longevidade das plantas clonais é idêntica àquelas produzidas por meio de sementes
(PAULINO; PAULINI; BRAGANÇA, 1994).

 Apesar do domínio dessa técnica já ter cerca de 35 anos, ela somente foi utilizada em larga
escala ou escala comercial em 1983, tendo como referência o processo de multiplicação clonal do
eucalipto, adaptado para o café conilon.

Com o sucesso dessa inovação tecnológica, duas frentes importantes de pesquisa e desenvolvimento
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se deslumbraram no Estado do Espírito Santo.
A primeira motivou o IBC a dar continuidade, em 1984, a uma série de pesquisas e estudos

sobre a capacidade genética de enraizamento entre plantas de conilon, tipos de substratos, embalagens,
utilização de hormônios para enraizamento, idade fisiológica das estacas, épocas de enraizamento,
tipos de viveiros, adubações, podas de plantas matrizes e outros. Os principais resultados desses trabalhos
foram publicados no 12º Congresso Brasileiro de Pesquisa Cafeeira, realizado em 1985.

A segunda frente importante de pesquisa e desenvolvimento para o avanço da cafeicultura de
conilon teve sua origem na iniciativa privada. Também em 1983, e, coincidentemente, tendo como
referência o mesmo trabalho desenvolvido com eucalipto pela Aracruz Florestal à época, os empresários
da atual Verdebras adotaram a técnica e inseriram a inovação no seu processo de produção de mudas
de café conilon, desta feita, em escala comercial. Para tanto, procederam à pesquisa e seleção de
plantas matrizes que geraram uma base genética de 25 clones que compõem as duas variedades
clonais, a “G-30” e a “G-35”, registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(MAPA) (VERDEBRAS, s.d).

A partir da criação da Coordenadoria Estadual de Café, em 1983, na Secretaria da Agricultura,
Abastecimento, Aqüicultura e Pesca (Seag), deu-se a gênese das articulações, a formulação de novas
intervenções e o acompanhamento das ações que já se desenhavam para esse produto, tendo como
primeiro coordenador o Engenheiro Agrônomo Frederico de Almeida Daher.

Mas o marco de desenvolvimento de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural oficial
para o café conilon do Estado somente se deu em 1985, quando as empresas estaduais passaram a
contemplar em seus programas essa cultura.

De um lado, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-ES) incluiu em sua
programação um conjunto de ações voltadas à transferência de tecnologias aos cafeicultores de conilon.

De outro, a Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (Emcapa) passou a desenvolver uma
programação de pesquisa que contemplava inicialmente as áreas de melhoramento genético, nutrição
e fisiologia vegetal, com o propósito de oferecer aos cafeicultores tecnologias apropriadas para essa
cultura, da qual pouco se conhecia, exceto pelos esforços iniciais do IBC e dos próprios produtores
pioneiros.

Registra-se que o primeiro projeto de pesquisa estadual foi instalado em 1985 pelos pesquisadores
da Emcapa Carlos Henrique Siqueira Carvalho e Scheilla Marina Bragança, na propriedade do Sr.
João Colombi e foi financiado pela Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha
(Cooabriel).

O Estado não possuia um programa próprio de multiplicação de mudas para atender à demanda
dos produtores. A Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca (Seag)
decidiu adquirir, por licitação, 1,0 a 1,5 milhão de mudas clonais por ano, para disponibilizá-las aos
produtores. O viveiro privado, maior fornecedor naquela época, era o da Verdebras. A demanda por
mudas de qualidade e oriundas de processo de melhoramento genético era de 25 milhões por ano, e a
capacidade instalada de produção estava em torno de 8 milhões por ano, o que deixava claro uma
defasagem imensa na política de fomento do Estado. Essa constatação levou a Seag, em 1991, a alterar
a política de fomento, adotando a iniciativa de distribuição de mudas para as prefeituras municipais,
cooperativas e associações de produtores, entre outras entidades, para formação de jardins clonais,
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apoiando essas instituições na estruturação de viveiros de mudas, fornecendo sombrite e sistemas de
irrigação, além de implementar um amplo programa de capacitação na condução de jardins clonais e
produção de mudas. Essas ações foram fundamentais para dar um salto quantitativo e qualitativo na
oferta de mudas clonais.

Com o café conilon inserido definitivamente na pauta do planejamento e da implementação de
políticas públicas na pasta da agricultura estadual, as programações se ampliaram com o apoio de
recursos financeiros da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cujos resultados
começaram a mudar o padrão tecnológico através da geração e transferência de informações,
conhecimentos e tecnologias, marcadamente pelo lançamento, em 1993, das três primeiras variedades
clonais, Emcapa 8111, Emcapa 8121 e Emcapa 8131 (BRAGANÇA et al., 1993; 2001), corroborado
por várias ações do setor privado, nas áreas de fomento de mudas, empresas comerciais de fertilizantes
e equipamentos de irrigação.

A ampliação da base tecnológica e o avanço da cafeicultura de conilon levaram o Estado a
organizar as ações e as atividades técnicas e institucionais, lançando, em outubro de 1993, o Programa
de Revitalização da Cafeicultura Capixaba (Recafé). Esse Programa tinha como concepção ordenar
os serviços de pesquisa e transferência tecnológica, criar linha de financiamento e investir em infra -
estrutura desses serviços, visando alcançar metas projetadas para dez anos, em parceria com várias
entidades da cadeia produtiva.

Cinco acontecimentos importantes se destacaram nessa época. O primeiro refere-se à criação,
em 1993, da Câmara Setorial do Café, que reúne as principais representações do setor para elaborar e
discutir políticas e rumos para a atividade cafeeira.

O segundo foi a criação, em 1994, do Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (Cetcaf),
instituído para ser o articulador e facilitador entre os setores público e privado.

O terceiro diz respeito à realização do I Simpósio Estadual de Café, criado para ser um dos
principais fóruns de discussão e debates das temáticas de interesse da atividade. Esse evento é coordenado
pelo próprio Cetcaf, com a participação de diversas entidades do segmento café.

O quarto relaciona-se ao lançamento do livro “Manual Técnico para a Cultura do Café no
Estado do Espírito Santo”, coordenado pela Secretaria de Estado da Agricultura, e que reuniu as
principais tecnologias disponíveis, proporcionando um nivelamento técnico fundamental aos avanços
da cafeicultura.

O último refere-se à ampla Campanha da Poda do Café Conilon, que requereu um esforço
conjunto entre as instituições de pesquisa e extensão oficial, resultando num alto nível de adoção da
tecnologia, com conseqüências marcantes, sobretudo no aumento da produtividade e revigoramento
das lavouras.

Em 1996, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) juntamente com o
Ministério da Indústria e do Comércio e Turismo (MICT) criaram o Programa Nacional de Pesquisa
e Desenvolvimento do Café (PNP&D/CAFÉ), cujo objetivo era o desenvolvimento de um trabalho
conjunto entre as diversas instituições envolvidas em P&D e transferências de tecnologias para o
Agronegócio Café Brasileiro (Embrapa Café, 2004).

Na seqüência dessa decisão foi criado, em 1997, o Consórcio Brasileiro de Pesquisa e
Desenvolvimento do Café (CBP&D/Café), por iniciativa de dez tradicionais instituições brasileiras
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de pesquisa cafeeira incluindo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural (Incaper), que tem aportado recursos financeiros importantes ao desenvolvimento de projetos
de pesquisa e para transferências de tecnologias.

Enquanto as ações de pesquisa e transferência de tecnologias eram cada vez mais enfatizadas no
Estado, a Seag, em articulação com o Cetcaf e com participações da Emater, Emcapa e do MAPA/
Procafé, elaborou, em 1997, o “Zoneamento Agroecológico para a Cultura do Café”, definindo em
detalhes a localização espacial das diferentes categorias de aptidão para orientar a implantação de
lavouras de conilon no Estado do Espírito Santo (DADALTO; BARBOSA, 1997).

O Estado do Espírito Santo passava por um momento rico de geração de resultados de pesquisa
agropecuária em diversas áreas do conhecimento e, conseqüentemente, de desenvolvimento de
metodologias de extensão rural. A tecnologia ou o conhecimento gerado era imediatamente
disponibilizada em diversas formas de publicações técnicas, que, após veiculadas, eram utilizadas
metodologicamente no processo de transferência de tecnologia pelo sistema de extensão do Estado.

Neste particular, deve-se registrar o trabalho executado pela Emater-ES, cujo foco de ação
principal foi o desenvolvimento de metodologias de extensão no sentido da transferência de tecnologia.
A empresa intensificou essa ação em parceria com entidades locais motivada pelo ambiente favorável
de disponibilização de tecnologias geradas para o café conilon.

Muitos métodos de extensão importantes foram desenvolvidos, porém, pela importância e
complexidade de sua execução, justifica-se referenciar o I Concurso de Produtividade de Café Conilon
de Aracruz, realizado no período de 1988 a 2000, que, mesmo de âmbito municipal, influenciou e
repercutiu positivamente não só na região, mas também em todo o Estado.

Na continuidade do trabalho de pesquisa em melhoramento genético, o Incaper, desta feita já
contando com os serviços de pesquisa, assistência técnica e extensão rural incorporados na mesma
instituição, lançou, em 1999, a variedade clonal Emcapa 8141 - Robustão Capixaba, cuja principal
característica está relacionada com a tolerância à seca, permitindo que os cafeicultores que não dispõem
de irrigação pudessem obter maior produtividade em suas lavouras (FERRÃO et al., 2000a).

Da mesma forma, a estratégia de reforço e ampliação de jardins clonais a entidades e viveiristas
foi a tônica para a ação de difusão e transferência dessa nova tecnologia.

À medida que o Estado imprimia uma renovação em suas lavouras com base na utilização de
variedades superiores e tolerantes à seca, uma série de resultados de pesquisa na área de fisiologia
vegetal, nutrição, manejo da cultura, conservação de solos e tecnologias de irrigação eram
disponibilizados e incorporados ao sistema de produção, proporcionando ganhos crescentes de
produtividade e qualidade do produto obtido.

Vivenciando um clima muito favorável de progresso tecnológico para o café conilon, o Estado
do Espírito Santo necessitava não só dar mais visibilidade a esse trabalho, mas também discutir questões
mercadológicas e posicionar-se quanto às políticas públicas federais para o setor. Com esse propósito,
a Cooabriel, apoiada fortemente pelo Sicoob e pela Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha,
com a parceria do Governo do Estado e demais entidades ligadas ao setor, vem realizando, desde
1999, o Simpósio Brasil Café Conilon, que já está em sua quarta edição.  Este tem sido um importante
fórum de apresentação e debates de temática de interesse do café conilon do país. Através dele, o
Estado do Espírito Santo vem sendo projetado como principal produtor de conilon de qualidade em
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âmbito nacional e internacional.
Apesar do avanço na produtividade, observou-se que era necessário trabalhar também a questão

da qualidade. Naquela época, constatou-se que a broca-do-café representava 50% dos defeitos do
produto na comercialização, depreciando seu valor pelo aspecto do tipo e da bebida (FONSECA et
al., 1999).

Com base nesse diagnóstico, o Governo do Estado lançou e executou, através de suas instituições
vinculadas e um conjunto de instituições parceiras, uma ampla Campanha de Manejo da Broca,
implementando um forte programa de monitoramento e controle dessa praga em todo o Estado,
durante três anos consecutivos, alcançando resultados altamente impactantes para a cafeicultura estadual.

Para priorizar as regiões com deficiências de ofertas de mudas das variedades clonais até então
recomendadas e atender aqueles cafeicultores que utilizavam seus próprios materiais genéticos como
matrizes, o Incaper lançou a variedade melhorada de conilon de propagação por semente, ‘Emcaper
8151 - Robusta Tropical’, que pode alcançar, em média, 50 sc. benef./ha, e até 80 sc./ha com utilização
de outras tecnologias, incluindo irrigação (FERRÃO et al., 2000b).

A estratégia de transferência de tecnologia dessa variedade, desde o seu lançamento em março
de 2000, tem como base as demandas por semente dos escritórios locais do Incaper, instituições
representativas de produtores rurais e as demandas diretas dos próprios cafeicultores.

Os trabalhos desenvolvidos com café conilon no Espírito Santo e os avanços tecnológicos
alcançados, frutos de uma política adequada de geração, difusão e transferência de tecnologias, e o
arranjo institucional que se consolidava em torno desses trabalhos fizeram com que o Estado marcasse
posição de destaque no cenário nacional.

Credenciado e reconhecido pelo Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento de Café,
o Estado do Espírito Santo foi escolhido para sediar, em setembro de 2001, em Vitória, o II Simpósio
de Pesquisa dos Cafés do Brasil, que ocorre a cada dois anos, e se constitui no mais importante fórum
de discussão sobre o papel da ciência e tecnologia da cadeia produtiva do café.  O sucesso desse evento
ficou patente com a participação de 827 congressistas e com a apresentação de 396 novos trabalhos de
pesquisa, direcionados para todos os setores da cafeicultura nacional (EMBRAPA CAFÉ, 2004).

Para estimular a cafeicultura local e na trilha dos grandes acontecimentos que ocorriam no
Estado, proliferaram eventos de abrangência municipais, especialmente em 2001 e 2002. Nesse período,
as programações das entidades ligadas à atividade eram repletas de eventos não só de salão, mas
também contemplavam metodologias de extensão em nível de campo, tais como dias de campo,
cursos, demonstração de métodos e resultados, excursões de produtores e concurso de produtividade,
que certamente ajudaram a disseminar as principais tecnologias que estão alterando a base técnica da
cafeicultura.

Superadas todas as metas traçadas no Recafé, foi construído, em 2003, o Plano Estratégico de
Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag), fruto de inúmeros debates com a sociedade
rural capixaba e que permitiu reavaliar as principais políticas para a cafeicultura capixaba. Com ele foi
rompido um ciclo de improvisações para várias cadeias produtivas, incluída a do café, que teve suas
ações estratégicas e metas renovadas para um horizonte de dez anos (PEDEAG, 2003).

Na continuidade do esforço de transferência de tecnologia e numa atitude inovadora, a Cooabriel
desenvolveu um programa de motivação para a qualidade do café conilon para os seus cooperados.
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Trata-se do concurso conilon de Excelência Cooabriel, iniciado em 2003, que premia produtores com
produção que apresenta as melhores características físicas e sensoriais.

O trabalho continuado e incessante de pesquisa do Incaper, resultado de uma programação
estratégica no campo do melhoramento genético, culminou, em maio de 2004, com o lançamento da
variedade clonal ‘Vitória Incaper 8142’, que resultou da seleção, avaliação e caracterização de clones
realizadas durante 18 anos de pesquisa (FONSECA et at., 2005).  Seu lançamento e divulgação aos
cafeicultores capixabas reuniram aproximadamente 2.500 produtores na Fazenda Experimental do
Incaper, em Sooretama. Naquela ocasião, foram disponibilizados cerca de 2.000 kits de mudas da
variedade aos produtores previamente cadastrados pelos Escritórios Locais do Incaper, com representação
de  todos os municípios da região produtora. Simultaneamente a esse trabalho, foi montado um plano
de reforço e ampliação dos jardins clonais existentes e implantação de novos, para possibilitar mais

rapidamente o acesso a essa importante
tecnologia (Figura 1).

Juntamente com a distribuição dos
materiais genéticos componentes da variedade
foi distribuído um kit de publicações técnicas
que contempla informações específicas sobre
a variedade em questão, técnicas de produção
com variedades melhoradas e técnicas para
formação e condução de jardins clonais.

Com uma estratégia bem montada de
difusão e transferência de tecnologia, acredita-
se que o efeito positivo da adoção dessa
variedade trará, a partir de 2008, resultados
ainda mais relevantes na renovação do parque
cafeeiro com impactos positivos na
produtividade e na qualidade da produção
estadual.

Como a agenda dos principais acontecimentos e ações de transferência de tecnologias para o
conilon apontava para o norte do Estado, o Cetcaf e o Governo do Estado, através do Incaper,
organizaram e realizaram, em setembro de 2004, com apoio de entidades do setor, o Simpósio Sul
Capixaba de Café Conilon, em Cachoeiro de Itapemirim. Esse evento, que é realizado periodicamente,
tem se tornado estratégico no trabalho de transformação do perfil tecnológico da cafeicultura do sul
do Estado.

Também com o propósito de equalizar e harmonizar o desenvolvimento da cafeicultura de
conilon em todo o norte do Estado, o Incaper, em parceria com o Banco do Nordeste do Brasil
(BNB) e com o apoio da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, realizou, em abril de 2005,
o Noroeste Café Conilon. O evento contou com a participação de cerca 800 cafeicultores, previamente
cadastrados em toda a região noroeste do Estado, garantindo-lhes o acesso ao kit-mudas da variedade
clonal Conilon Vitória (Figura 2).

FFFFFigura 1igura 1igura 1igura 1igura 1. Lançamento da variedade Vitória Incaper
8142, Fazenda Experimental de Sooretama/
Incaper, Sooretama/ES.

Livro Café Conilon - cap 22 - pag 546 a 621.p65 26/11/2007, 09:39556



557557557557557Geração, Difusão e Transferência de Tecnologia

A performance da produção de resultados de pesquisa e estratégia de fomento, difusão e
transferência de tecnologias executada nos últimos anos, especialmente a partir de 1985, é conhecida
e reconhecida, não só pelos cafeicultores do Estado, mas também por entidades e representações
importantes de âmbito estadual, nacional e internacional (Figura 3A).

Se não bastasse os intercâmbios científicos que mantém, como instituição de ciência e tecnologia,
com várias entidades do ramo, o Incaper celebrou, em 2005, um acordo de cooperação técnica
internacional com a Nestlé (França), visando, em primeiro plano, obter informações que subsidiem o
programa de melhoramento de café conilon, voltado mais propriamente para a qualidade do produto,
para a sua composição química, bebida e outras características de interesse do segmento industrial.
Essa parceria proporcionará as condições necessárias para que sejam introduzidos novos materiais
genéticos da espécie, mantidos em um banco de germoplasma dessa empresa (Figura 3B).

Com o mesmo nível de importância, o Incaper participa de uma cooperação técnica internacional
juntamente com a Embrapa e o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para
o Desenvolvimento (Cirad) (França), que tem como objetivo estudar mecanismos de tolerância à seca
e desenvolver novas ferramentas biotecnológicas que irão facilitar a seleção e o desenvolvimento de
novas variedades de cafeeiros com essa importante característica (Figura 3C).

FFFFFigura 2igura 2igura 2igura 2igura 2. Evento Noroeste Café Conilon, Barra de São Francisco/ES.

FFFFFigura 3igura 3igura 3igura 3igura 3. Visitas de pesquisadores da Costa Rica (A), da Nestlé (B) e do Cirad-França (C) para conhecer as
pesquisas e lavouras de café conilon no Estado do Espírito Santo.
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A história, a trajetória e os principais acontecimentos ocorridos ao longo de todos esses anos
retratam bem a origem, a evolução e a vanguarda do desenvolvimento dessa cultura, fruto especialmente
do talento e da vocação dos cafeicultores e técnicos e do espírito de cooperação e de parceria das
instituições capixabas.

3. B3. B3. B3. B3. BASES PASES PASES PASES PASES PARA O AARA O AARA O AARA O AARA O AVVVVVANÇO DO CAFÉ CONILANÇO DO CAFÉ CONILANÇO DO CAFÉ CONILANÇO DO CAFÉ CONILANÇO DO CAFÉ CONILONONONONON

São vários os fatores explicativos do avanço da cafeicultura do conilon nos últimos vinte anos e
que merecem ser exaustivamente analisados; porém, para o que se propõe essa abordagem, serão
evidenciadas apenas três dimensões.

A dimensão tecnológica, que retrata algumas questões de natureza conceitual das tecnologias
apresenta uma descrição sucinta das principais tecnologias disponíveis e relata sobre os jardins clonais
e viveiros de mudas como principais estratégias de disseminação das variedades melhoradas.

A dimensão metodológica, que expõe sobre os principais mecanismos de transferência de
tecnologia disponíveis utilizados, os principais métodos de extensão, as publicações técnicas e o registro
dos principais eventos técnicos e ações mais marcantes de transferência de tecnologias.

A dimensão institucional, que revela uma diversidade enorme de organizações, com suas formas
diferenciadas de lidarem com os cafeicultores, esperando desvendar um pouco os papéis dessas
organizações e quão efetivamente cada uma opera e participa, à sua maneira, do processo de geração,
difusão e transferência de tecnologia.

3.1 A BASE TECNOLÓGICA

3.1.1 P3.1.1 P3.1.1 P3.1.1 P3.1.1 Principais Trincipais Trincipais Trincipais Trincipais Tecnologias e Inovações tecnológicas que vêm contribuindo paraecnologias e Inovações tecnológicas que vêm contribuindo paraecnologias e Inovações tecnológicas que vêm contribuindo paraecnologias e Inovações tecnológicas que vêm contribuindo paraecnologias e Inovações tecnológicas que vêm contribuindo para
evolução do café conilonevolução do café conilonevolução do café conilonevolução do café conilonevolução do café conilon

Os valores que retratam a performance do agronegócio do café conilon no Estado revelam uma
série de fatores responsáveis pelo seu desempenho. Sem eles, o Estado teria poucas chances de sustentar
por muito tempo a posição de destaque que ocupa atualmente no cenário nacional e internacional.

Um dos fatores refere-se ao aparato tecnológico gerado, adaptado e disponível. Com certeza
foram as inovações tecnológicas que, somadas à vocação agrícola, especialmente para o cultivo do café
conilon, à capacidade empreendedora dos cafeicultores e às competências institucionais existentes no
Estado, construíram essa realidade positiva.

Nesse quadro, dar-se-á ênfase aos aspectos tecnológicos como diferencial competitivo e gerador
de avanços na cafeicultura de conilon do Estado.

A tecnologia é, de forma geral, o encontro entre a ciência e a engenharia, e como tal, se usada
adequadamente, tem o poder de transformar realidades. É um bem social, pois com ela se busca
encontrar soluções para problemas práticos produzidos por forças do meio ambiente, com impactos
sobre as pessoas. Pode-se definir a tecnologia como o conjunto ordenado e sistemático de conhecimentos
básicos, patenteados ou não, capazes de levar à prática uma idéia. De forma mais específica, pode ser
definida como procedimentos, processos e produtos gerados pela pesquisa, incorporados ou passíveis
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de incorporação ao processo produtivo de determinado produto (CADERNO DIFUSÃO DE
TECNOLOGIA, 1984).

Não raro são usados inadvertidamente os termos tecnologia e inovação tecnológica como
sinônimos. Inovação é a idéia, a prática ou o objeto percebido como novo por um indivíduo. Pouco
importa se a idéia é objetivamente nova quando medida pelo lapso de tempo desde seu primeiro uso
ou descoberta. É a novidade percebida. Se uma idéia parece nova ao indivíduo, é uma inovação.
Novo numa idéia inovadora não necessita ser simplesmente conhecimento novo. Inovação, portanto,
é a introdução de produtos ou processos tecnologicamente novos que promovem algum tipo de melhoria
considerada  significativa para determinado ambiente.

O Estado do Espírito Santo construiu, ao longo dos últimos vinte anos, uma base tecnológica
sólida para o conilon, suficiente não só para liderar e se manter na vanguarda da produção científica,
mas também para elevar a produtividade média estadual para 40 sc. benf./ha, num horizonte de dez
anos.

Essa projeção está associada à adoção de variedades melhoradas, calagem e adubação equilibrada,
podas e desbrotas adequadas, plantios adensados, irrigação e outras, capazes de transformar a lavoura
cafeeira de conilon em uma das mais competitivas do mundo (PEDEAG, 2003).

São inúmeras as tecnologias (Figura 4, Tabela 1) já amplamente conhecidas e incorporadas ao
processo produtivo. Porém, ainda existem muitas inovações tecnológicas que necessitam de um esforço
maior para serem consideradas no contexto do processo produtivo.

A seguir, apresenta-se, a título de registro, a descrição sintetizada de um conjunto de
conhecimentos, tecnologias e inovações desenvolvidas especificamente para o café conilon, sem a
pretensão de estabelecer um inventário tecnológico completo. Mais detalhes encontram-se nos diferentes
capítulos do livro (Tabela 1).

FFFFFigura 4igura 4igura 4igura 4igura 4. Lavoura com a variedade Emcapa 8141 - Robustão Capixaba implantada e conduzida seguindo as
recomendações técnicas da cultura, no Estado do Espírito Santo.
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TTTTTecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovações
Descr içãoDescr içãoDescr içãoDescr içãoDescr ição

TTTTTabela 1abela 1abela 1abela 1abela 1. Principais tecnologias, conhecimentos e inovações tecnológicas e suas sínteses de descrição que
vêm contribuindo para o avanço da cafeicultura do café conilon

Continua...

Variedade clonal, lançada em 1993, constituída pelo agrupamento
de 9 clones de maturação precoce.

Variedade clonal, lançada em 1993, constituída pelo agrupamento
de 14 clones de maturação intermediária.

Variedade clonal, lançada em 1993, constituída pelo agrupamento
de 9 clones de maturação tardia.

Variedade clonal, lançada em 1999, constituída pelo agrupamento
de 10 clones tolerantes à seca.

Variedade propagada por semente, lançada em 2000, constituída
pela recombinação de 53 clones.

Variedade clonal, lançada em 2004, constituída pelo agrupamento
de 13 clones superiores, que apresentam concomitantemente
alta produtividade, adaptabilidade geral, estabilidade de produção,
tolerância à seca, moderada resistência à ferrugem, grãos grandes
e baixa percentagem de “moca”.

Variedades clonais lançadas na década de 80 pela Verdebras.

Estimação de parâmetros genéticos para as principais
características agronômicas do café conilon, caracterizando a
existência de variabilidade genética entre os materiais estudados.

Estudos que mostram o comportamento diferenciado dos
materiais genéticos com a variação ambiental e proporciona a
indicação dos locais apropriados para condução de pesquisas em
melhoramento genético no Estado do Espírito Santo.

Estudos que identificam materiais de adaptação geral para
ambientes favoráveis, para ambientes desfavoráveis e inferência
sobre previsibilidade de comportamento e genótipos.

Estudos que identificam genitores promissores para hibridação
e quantificação da variabilidade  genética  de conilon no Estado.

Estudos que definem método mais adequado para estimar com
maior acurácia  o valor real de genótipos em avaliação, e que
quatro a seis safras são suficientes para se obter de 80 a 85% de
acurácia no valor real dos genótipos para o caráter produção de
grãos.

�Cultivar Emcapa 8111

�Cultivar Emcapa 8121

�Cultivar Emcapa 8131

�Cultivar Emcapa 8141 - Robustão Capixaba

�Cultivar Emcaper 8151 - Robusta Tropical

�Cultivar Vitória - Incaper 8142

�Cultivares G 30 e G 35

�Estimativa de parâmetros genéticos

�Interação genótipo x ambiente

�Adaptabilidade e estabilidade de produção

�Divergência genética utilizando caracteres
agronômicos

�Repetibilidade de comportamento de genótipos de
café conilon

MELHORAMENTO GENÉTICO
DE BIOTECNOLOGIA
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�Populações melhoradas

�Manutenção e caracterização de germoplasma

�Genoma Café

�Propagação vegetativo

�Jardins Clonais

FITOTECNIA E FISIOLOGIA
(Implantação e manejo da cultura)

�Zoneamento das áreas aptas ao cultivo

�Local de plantio

�Implantação de lavouras

Por intermédio da aplicação do método de Seleção Recorrente
em campos isolados de seleção em três populações de maturação
precoce, intermediária e tardia, aumentou a freqüência de alelos
favoráveis nas populações para diferentes características.

Estão sendo mantidos ex situ e caracterizado por descritores
agronômicos e moleculares em um Banco Ativo de
Germoplasma (BAG) 375 materiais genéticos de interesse no
programa de melhoramento genético de café conilon.

Participação no seqüenciamento de genes de café conilon e estudos
relacionados ao genoma funcional.

Aprimoramento da técnica de propagação vegetativa via estaquia
e o desenvolvimento do protocolo da técnica de micro
propagação, via cultura de tecidos.

Foram desenvolvidas e ajustadas técnicas e modelos visando à
implantação e condução de jardins clonais, objetivando a
produção de mudas de variedades clonais melhoradas. Atualmente
existem 190 jardins clonais implantados em 50 municípios do
Estado do Espírito Santo com potencial para produção de mais
de 50 milhões de mudas por ano.

Define as áreas aptas ao cultivo em altitudes inferiores a 500
metros, temperaturas médias anuais entre 22º e 26ºC e com
déficit hídrico inferior a 350 mm/ano.

Define os locais mais adequados para o plantio. Os locais mais
recomendados são os com menor declividade, menos
depauperados, com solos mais férteis, livres de impedimentos
físico e encharcamento, de fácil acesso e com menor  predisposição
para a infecção por patógenos ou infestação de pragas.

Definição do sistema mais adequado de preparo de covas e tipos
de mudas para implantação de lavouras de café conilon.

TTTTTecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovações
Descr içãoDescr içãoDescr içãoDescr içãoDescr ição

...Continuação

Continua...

MELHORAMENTO GENÉTICO DE
BIOTECNOLOGIA
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�Plantio em linha

�Espaçamento e densidade de plantio

�Poda e desbrota

�Manejo e conservação de solo

�Quebra-vento

Técnica desenvolvida para implantação de lavouras formadas
por variedades clonais. Além de promover melhoria da
produtividade e qualidade da produção, facilita o manejo da
lavoura e colheita. O plantio em linha proporciona a redução na
produção e dispersão de inóculo nas lavouras, levando assim à
redução da incidência e severidade de doenças.
A técnica permite identificação dos clones mais resistentes aos
ataques de pragas e doenças, sobretudo da cochonilha e ferrugem,
possibilitando o controle dirigido e diferenciado, com a redução
do inóculo, além de proporcionar redução da aplicação de
produtos químicos.

Depende da cultivar, da topografia, da fertilidade do solo e do
nível tecnológico a ser empregado, entre outros (Capítulo 9). O
espaçamento mais adequado encontra-se em torno de  3,0 m
entre linhas e de 1,0 a 1,5 m entre plantas, totalizando 2.222 a
3.333 plantas/ha. O espaçamento e a densidade de plantio
inadequado podem ocasionar na lavoura microclima favorável à
infecção de patógenos e aumento de severidade das doenças e
infestação de pragas.

Técnica relacionada à estabilidade de produção e/ou
revigoramento de lavouras. Nas lavouras podadas, recomenda-
se em média 12.000 hastes por ha. Além de a poda proporcionar
o revigoramento da lavoura, aumento da produtividade,
estabilidade de produção e facilidade de manejo e colheita,
favorece o arejamento da lavoura, que desenvolve um microclima
favorável, levando assim a redução de inóculo, incidência e
severidade de doenças, redução da curva de progresso da doença,
como também a infestação de pragas.

Determinação de métodos de manejo do mato por meios
mecânico e químico. Tais práticas conservacionistas contribuem
para o controle da erosão, enriquecem e auxiliam a manutenção
da umidade do solo, reduzem a presença de patógenos, favorecem
o equilíbrio dos microorganismo no ambiente e promovem o
controle biológico de patógenos e pragas. O manejo da vegetação
natural nas “ruas” do cafeeiro reduz até 80% das perdas de solo
e 60% das perdas de água.

Técnica que traz muitos benefícios para as lavouras, uma vez
que o café conilon não suporta ventos fortes, frios e contínuos.
Contribui para diminuição da evapotranspiração, manutenção,
umidade do solo, redução da infeção de patógenos da parte aérea
e funciona como barreira para a disseminação do inóculo,
principalmente de doenças fúngicas.

TTTTTecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovações

Descr içãoDescr içãoDescr içãoDescr içãoDescr ição

...Continuação

FITOTECNIA E FISIOLOGIA
(Implantação e manejo da cultura)

Continua...
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�Manejo para produção de café orgânico e
sustentável

�Calda-viçosa, calda sulfocálcica e supermagro
  (CRUZ FILHO; CHAVES, 1985)

�Taxa de crescimento das plantas

ADUBAÇÃO E CALAGEM

�Recomendação de adubação e calagem para as fases
de formação e produção

�DRIS café conilon

�Diagnose nutricional

Arborização e sombreamento:Arborização e sombreamento:Arborização e sombreamento:Arborização e sombreamento:Arborização e sombreamento: vários arranjos têm sido
recomendados de café associado com mamão, seringueira, coco,
banana, entre outras espécies – esses arranjos têm se mostrado
técnico, econômico e ecologicamente viável. LeguminosasLeguminosasLeguminosasLeguminosasLeguminosas
na adubação verde, compostos orgânicos e palha dena adubação verde, compostos orgânicos e palha dena adubação verde, compostos orgânicos e palha dena adubação verde, compostos orgânicos e palha dena adubação verde, compostos orgânicos e palha de
cafécafécafécafécafé - são fontes de nutrientes, conservam o solo, reduzem a
presença de patógeno no solo, favorecem o equilíbrio da
microbiota e promovem o controle biológico de patógenos e
pragas e à resistência induzida das plantas às doenças.
Armadilhas de cola, extrato vegetal (Nim, HexânicoArmadilhas de cola, extrato vegetal (Nim, HexânicoArmadilhas de cola, extrato vegetal (Nim, HexânicoArmadilhas de cola, extrato vegetal (Nim, HexânicoArmadilhas de cola, extrato vegetal (Nim, Hexânico
de chagas, Mentrasto)de chagas, Mentrasto)de chagas, Mentrasto)de chagas, Mentrasto)de chagas, Mentrasto) – controle natural de pragas.

Calda-viçosa -  Controle de doenças da parte aérea da planta
com destaque para a ferrugem e mancha de olho-pardo. Calda
sulfocálcica – controle de doenças e de pragas. Supermagro –
controle de doenças e desinfestação de pragas.

Estudo que define a curva e taxa de crescimento do cafeeiro
conilon. Conhecimentos que permitem monitorar a nutrição e a
adubação do café conilon em sistemas de cultivo tradicional,
orgânico e fertirrigação com desdobramentos que possibilitam
uma melhor compreensão sobre a fisiologia do crescimento e as
práticas de manejo (poda) adotadas para a cultura.

Os estudos levaram as 1ª, 2ª e 3ª aproximações para recomendação
adequada de adubação e calagem. Determinaram-se as doses de
N, P, B, Zn e matéria orgânica para as fases de formação e
produção, e também das doses de N e P em sistemas de plantios
adensados. Por intermédio das análises de solo e de folha verifica-
se o nível dos nutrientes e seu equilíbrio, que são muito
importantes na recomendação da adubação e calagem e na
identificação da predisposição da planta para infecção por
patógenos ou infestação de pragas. A adubação e calagem
adequada favorece o equilíbrio nutricional das plantas, controla
a presença de patógenos no solo e promove a resistência induzida
aos patógenos e pragas.

Estabelecimento das normas e desenvolvimento do Software
DRIS. O método DRIS é utilizado para diagnose nutricional
da cultura e recomendação de adubação.

Determinação do nível crítico e faixas críticas de concentrações
foliares, curva e taxa de acúmulo de N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Zn,
Mn, B e Cu em diversos órgãos da planta. Flutuação estacional
dos teores de nutrientes e sua partição nos diferentes órgãos do
cafeeiro conilon.

TTTTTecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovações
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(Implantação e manejo da cultura)
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�Uso do gesso agrícola

FITOPATOLOGIA

�Análise sanitária e tratamento  de sementes

�Tratamento do substrato de mudas

�Formação de mudas

�Monitoramento e controle da ferrugem

�Micotoxinas em grãos

ENTOMOLOGIA

�Monitoramento e controle da broca-do-café

Os estudos realizados nos tipos de solos Cristalino e Latassolo
Vermelho Amarelo Distrófico do norte do Espírito Santo
mostraram que a aplicação de gesso no fundo da cova ou a lanço
em lavouras já implantadas promove o maior aprofundamento
do sistema radicular do café. É uma opção tecnicamente viável
para maior convivência com a seca do café conilon.

Determina a presença de patógenos e reduz o inóculo inicial que
geralmente inicia epidemias de doenças. Elimina a presença de
patógenos e pragas nas sementes.

Elimina patógenos e pragas presentes no substrato, impedindo
o início de epidemias ou focos de pragas.

Evita a infecção por patógenos e deformações abióticas que
poderão comprometer as plantas no futuro.

A ferrugem tem sido a principal doença do café conilon no
Brasil. Pelo monitoramento da ferrugem são estabelecidos os
níveis críticos para a realização do controle e escolha do produto
mais adequado para o controle da doença. A severidade da doença
é determinada por uma escala de nota, que possibilita a definição
da resistência e as curvas epidemiológicas dos materiais genéticos.
O conhecimento das diferentes raças auxilia na definição dos
controles mais adequados. Cultivares resistentes, nutrição e
manejo adequado da lavoura são práticas eficientes no controle
da ferrugem.

Determina a presença de fungos toxígenos nos grãos de café e
seus efeitos na qualidade do produto final. Estabelece as condições
adequadas de condução, manejo, colheita, secagem e
armazenamento que não favorecem a presença das micotoxinas
nos grãos.

A broca tem sido a principal praga do café conilon. Tem afetado
de forma significativa a produtividade e a qualidade final do
produto. Tem sido utilizado um conjunto de ações para redução
da infestação natural da broca. O monitoramento estabelece os
nívieis críticos do ataque da praga, define o momento certo para
realização do controle e indica a necessidade  de adoção de controle
químico da praga. A colheita bem feita e o repasse, o controle
biológico e a armadilha de etanol têm sido  técnicas eficientes de
controles, captura e monitoramento da broca. Tem sido
recomendada a utilização racional de controle químico, em casos
extremos, após monitoramento da lavoura.

TTTTTecnologias, conhecimento e inovaçõesecnologias, conhecimento e inovaçõesecnologias, conhecimento e inovaçõesecnologias, conhecimento e inovaçõesecnologias, conhecimento e inovações
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�Monitoramento e controle da cochonilha-da-roseta

�Diagnóstico da lagarta-das-rosetas

�Monitoramento e controle do ácaro vermelho

�Broca-dos-ramos

IRRIGAÇÃO

�Manejo da irrigação

SISTEMA DE INFORMAÇÕES
AGROMETEOROLÓGICOS DO ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO - SIAG

�Monitoramento do clima

Recomenda-se o monitoramento da praga a partir da pré-
floração. O controle mais eficiente, se necessário, deve ser
realizado da fase do florescimento até o período de enchimento
de grãos. Para maior eficiência no controle, recomenda-se o uso
de pulverização de inseticidas com alto volume de calda, com
uso de espalhante adesivo siliconado, visando ao molhamento
interno da planta e ao atingimento da praga-alvo no interior das
rosetas.

Praga cujos danos podem ser confundidos pelo produtor com a
infestação da cochonilha-da-roseta. Em algumas regiões, os danos
são mais intensos que o da cochonilha. A praga é sensível a
maioria dos inseticidas registrados para a cultura do cafeeiro.

Praga que geralmente aparece em períodos secos, com veranicos
prolongados. O principal sintoma é o aparecimento de lesões
que levam o bronzeamento das folhas. O controle deve ser
realizado com produtos à base de enxofre.

Praga de importância quarentenária para o café conilon. Causa
grandes danos. Se não for adequadamente manejada, pode levar
à necessidade de erradicação e destruição da lavoura. Recomenda-
se o controle por intermédio da remoção das partes atacadas da
planta e, conseqüentemente, pela eliminação das diversas fases
do desenvolvimento do inseto: ovo, larva, pupa e adulto.

A irrigação tem sido uma das tecnologias que tem oferecido
maior segurança ao produtor na melhoria da produtividade de
qualidade da produção. Os estudos têm definido as épocas e
fases de maiores demandas de água, o turno de rega, a eficiência
e as vantagens e desvantagens dos diferentes equipamentos de
irrigação. O manejo inadequado à irrigação condiciona o
surgimento de microclima favorável à infecção de patógenos e
aumento da severidade das doenças e infestação de pragas.

Ferramenta importante para o monitoramento climático das
regiões produtoras de café conilon. Fornece informações de
previsões de tempo, previsão climática, de seca, enchentes e
queimadas, dias secos consecutivos (veranicos), temperatura,
precipitação, umidade, ventos. As informações proporcionam
condições para melhor gestão da atividade cafeeira, como plantio,
adubação, irrigação, manejo e/ou controle de pragas e doenças,
colheita, secagem, entre outras práticas.

TTTTTecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovações
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�Manejo da colheita e pós-colheita e estudos da
constituição química dos grãos

�Águas residuais do processo de beneficiamento de
café

Principais tecnologias que têm promovido a qualidade final do
café envolvendo o manejo da cultura, a colheita, o tempo e
temperatura de secagem e o processo de produção de café conilon
cereja descascado. Ultimamente vem sendo feito estudos da
constituição química dos grãos, associados ao aroma, sabor, corpo,
acidez, entre outros componentes importantes envolvidos na
determinação da qualidade final do produto.

Estudos dos destinos e utilização da água residuária originada
dos processos de despolpamento e/ou descascamento de café.

TTTTTecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovaçõesecnologias, conhecimentos e inovações
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MELHORIA DA QUALIDADE
FINAL DO PRODUTO

3.1.2 A estratégia dos Jardins Clonais3.1.2 A estratégia dos Jardins Clonais3.1.2 A estratégia dos Jardins Clonais3.1.2 A estratégia dos Jardins Clonais3.1.2 A estratégia dos Jardins Clonais

A instalação de jardins clonais de café conilon no Estado do Espírito Santo tem sido a principal
estratégia de difusão e transferência de tecnologia, notadamente aquelas oriundas do processo de
pesquisa em melhoramento genético.

Essa programação é desenvolvida com sucesso desde 1993, a partir do lançamento, pelo Incaper,
das primeiras variedades clonais, seguindo com uma performance impressionante ao longo dos quatorze
anos de trabalho de transferência de tecnologia para a renovação do parque cafeeiro de conilon
(Figura 5).

Os primeiros parceiros do Estado, na implantação de jardins clonais, foram as Prefeituras
Municipais de Águia Branca, Boa Esperança, Jaguaré, João Neiva e São Gabriel da Palha, além da
Cooperativa Agrária dos cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel), que detém atualmente
cerca de 30 mil matrizes, o maior jardim clonal do Estado (FONSECA et al., 2005b), com o potencial
para produção de mais de 4 milhões de mudas clonais por ano.

À medida que as ações de difusão e transferência de tecnologias são desenvolvidas (palestras,

FFFFFigura 5igura 5igura 5igura 5igura 5. Treinamento para técnicos, viveiristas e produtores rurais nas Fazendas Experimentais do Incaper.
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cursos, encontros, dias-de-campo, visitas às fazendas experimentais do Incaper, etc.), amplia-se e
diversifica-se as entidades interessadas em instalar seus próprios jardins clonais.

Com critérios de atendimento claramente definidos pelo Estado, foram priorizadas inicialmente
as Prefeituras Municipais, as entidades representativas de agricultores familiares e as Escolas
Agrotécnicas da rede oficial do Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes) e
do Centro Estadual Integrado de Educação Rural (CEIER), estendendo-se posteriormente o
atendimento a outras entidades, inclusive a viveiristas particulares que pagam para ter acesso às mudas.

O programa busca, prioritariamente, a socialização do acesso à tecnologia ao conjunto de

agricultores familiares. Para tanto, ocorre uma distribuição equilibrada de jardins clonais nas principais

áreas produtoras do Estado, facilitando o processo de incorporação de tecnologia aos sistemas de

produção. Além disso, a disponibilidade de materiais genéticos constantes dos campos de matrizes

instalados nas Fazendas Experimentais do Incaper, localizadas nos municípios de Marilândia e

Sooretama, não é suficiente para atender à demanda total do Estado.

Registra-se a instalação, em 2004, de mais um campo de matriz (jardim clonal) na Fazenda

Experimental de Bananal do Norte/Incaper - Cachoeiro do Itapemirim, como base importante para

dinamizar a cafeicultura da região sul, que apresenta produtividade abaixo da média estadual, apesar

de possuir condições edafoclimáticas melhores que a região norte. Esse jardim clonal é composto por

3.000 mil matrizes das variedades clonais Conilon Vitória e Robustão Capixaba, que possui o potencial
para produção de, em torno, 1 milhão de mudas por ano (Figura 6).

Na verdade, o conjunto de jardins clonais forma a base multiplicadora de materiais genéticos,
resultado das pesquisas científicas com café conilon, e compõe a estrutura e o suporte de transferência
de tecnologias para a adoção de variedades superiores. Esse trabalho tem se transformado em fator de
aproximação e articulação do Estado com as entidades e viveiristas que contribuem para a promoção
dos avanços da cafeicultura de conilon.

Atualmente, os jardins clonais estão sob o controle de cinco grandes grupos de usuários: as
Prefeituras, através de suas Secretarias Municipais de Agricultura ou afins; as Associações de Produtores,

FFFFFigura 6igura 6igura 6igura 6igura 6. Jardins clonais das variedades Robustão Capixaba e Conilon Vitória, Fazenda Experimental
Bananal do Norte/Incaper - Cachoeiro de Itapemirim/ES.
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FFFFFigura 7igura 7igura 7igura 7igura 7. Distribuição espacial e percentagens de jardins clonais de café conilon no Estado do Espírito
Santo.

FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper, 2006.

incluindo as Cooperativas; as Fazendas de Pesquisas; as Escolas Agrotécnicas e os viveiristas. Ao todo
somam-se, atualmente, 190 unidades com tendência a aumentar, tendo em vista a demanda existente.
Estão presentes em 50 municípios, contemplando cerca de 152 mil matrizes, com potencial para a
produção de cerca de 50 milhões de mudas, suficientes para a renovação de aproximadamente 8% do
parque cafeeiro de conilon por ano (Figura 7).
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Ao analisar a distribuição dos jardins clonais no Estado, percebe-se uma concentração na região
norte, especialmente na faixa central dessa região, com tendência ao noroeste. Essa constatação mostra
que o programa tem cumprido seus objetivos, tendo em vista que há uma boa cobertura da área
produtora de café conilon.

Quanto ao domínio e à administração dessas unidades, nota-se que os viveiristas detêm a maior
participação (56,84%), seguido das associações (20,53%) e das prefeituras (18,42%), indicando uma
evolução na produção de mudas de qualidade (Figura 7).

3.1.3 Os V3.1.3 Os V3.1.3 Os V3.1.3 Os V3.1.3 Os Viveiros de Mudasiveiros de Mudasiveiros de Mudasiveiros de Mudasiveiros de Mudas

São estruturas físicas devidamente registradas no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (MAPA) que são utilizadas para reprodução de tecnologias, via semente, por propagação
vegetativa ou clonagem.

O resultado da operação de um conjunto de técnicas preconizadas pelos manuais oficiais de
produção em consonância com a legislação específica vigente tem como produto final a muda que
deverá conferir um padrão de qualidade desejável (FONSECA et al., 2005b).

A muda, portanto, é a materialização da tecnologia que, multiplicada em escala, torna-se um
dos vetores de transferência de inovações e, em última instância, altera o perfil das lavouras.

Grande parte das transformações positivas na cafeicultura de conilon no Estado deve-se à evolução
da produção de mudas.

Levando-se em consideração que a grande maioria dos viveiristas tem produzido mudas das
variedades recomendadas pela pesquisa, pode-se concluir que este trabalho tem sido primordial para
a alteração da base tecnológica da cafeicultura de conilon no Estado.

As variedades melhoradas têm se constituído na base da renovação das lavouras da espécie no
Espírito Santo. Estima-se que 35%, ou seja, cerca de 105 mil hectares sejam formados por essas
variedades e que em torno de 40% do parque cafeeiro atual de conilon (mais 220 milhões de covas)
tem sido renovado com variedades clonais.

Muitos técnicos da área consideram as variedades melhoradas, especialmente quando associadas
às tecnologias de irrigação, de nutrição e de poda bem conduzida, as principais responsáveis pelo salto
positivo na produtividade média do café conilon no Estado.

No Espírito Santo, o crescimento do número de viveiros de mudas de café conilon registrados
e a evolução na produção de mudas de qualidade têm relação direta com a disponibilização de variedades
melhoradas e com a fiscalização imprimida pelo MAPA, executado por suas regionais de Cachoeiro
de Itapemirim, Linhares, Venda Nova do Imigrante e Colatina.

A disponibilização de variedades melhoradas, especialmente as clonais, exige do viveirista um
maior refinamento técnico de produção, além dos cuidados intrínsecos a esse tipo de tecnologia, pois
requer conhecimentos relativos ao conjunto de clones que a compõe (FERRÃO et al., 2007).

Para produzir mudas de qualidade, necessita-se investir em instalações adequadas, materiais e
equipamentos mais duradouros, seja para cobertura e redução da insolação, seja para proteção lateral
do viveiro, visando proporcionar níveis de temperatura e umidade relativa do ar adequados, que
resultarão em maior eficiência e eficácia no processo de produção (Figura 8).
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Por outro lado, as ações de fiscalização encetadas nos últimos anos foram mais atuantes e
consistentes. Dessa forma, os profissionais viveiristas tiveram que conhecer e executar a legislação
específica, adequando seus empreendimentos a ela, consolidando-se, assim, num mercado que já é
considerado muito competitivo.

Essas observações permitem concluir que o Estado do Espírito Santo possui uma boa base com
vista à produção de mudas de qualidade.

Quando se confronta o mapa da distribuição dos jardins clonais (Figura 7) com o quadro da
distribuição dos viveiros de produção de mudas (Tabela 2), constata-se percentual significativo com
tendência de aumentar, de viveiristas que já instalaram seus próprios jardins clonais. Esse é mais um
fator importante no processo de produção de mudas de qualidade.

O Incaper tem contribuído fortemente com o fornecimento de materiais propagativos (estacas
e/ou mudas) e com as orientações na implantação e manejo de jardins clonais. O Instituto continuará
com esse propósito, utilizando as estruturas das três fazendas experimentais que produzem atualmente
em torno de 100 mil mudas e 600 mil estacas por ano.

Segundo o MAPA, em 2006 o Estado possuía 280 viveiristas registrados como produtores de
mudas de conilon, com uma capacidade de produção de 33,8 milhões de mudas. Contudo, vem
produzindo valores bem abaixo desse quantitativo (Tabela 2).

A maioria dos viveiristas trabalha por demanda ou encomenda, não utilizando a sua capacidade
plena, evitando, assim, prejuízos causados por perdas em caso de retração do mercado ou
despadronização de mudas que passam da idade ideal para o plantio.

FFFFFigura 8igura 8igura 8igura 8igura 8. Mudas clonais em viveiro coberto com sombrite na Fazenda Experimental de Marilândia/Incaper,
Marilândia/ES.

Livro Café Conilon - cap 22 - pag 546 a 621.p65 26/11/2007, 09:40570



5
7
1

5
7
1

5
7
1

5
7
1

5
7
1

G
e
ra

çã
o
, D

ifu
sã

o
 e

 Tra
n

sfe
rê

n
cia

 d
e
 Te

cn
o
lo

g
ia

Tabela 2. Número de viveiros de café registrados no MAPA e capacidade instalada de produção de mudas no Estado do Espírito Santo. Março de 2006

FFFFFonteonteonteonteonte: Ministério da Agricultura e Pecuária – DFA-ES/MAPA.
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3.2 A BASE METODOLÓGICA

A produção de café conilon no Estado do Espírito Santo se delineia num ambiente dinâmico
e em constante evolução. O estágio de progresso tecnológico alcançado, o esforço de transferência de
tecnologias e a percepção dos cafeicultores quanto à necessidade de incorporação de tecnologias têm
produzido no Estado uma extensa agenda de eventos com objetivos de facilitar o acesso às novidades
tecnológicas.

São inúmeras as ações metodológicas de caráter motivacional, informativo e, especificamente,
de transferência de tecnologias realizadas nos últimos anos, visando ao alcance dos produtores de
forma individual, grupal e massal.

Diversas são as instituições componentes da cadeia produtiva do café conilon que têm apresentado
formas diferenciadas de abordagem ao produtor rural. Todas, com suas características próprias e
peculiares, têm utilizado os principais métodos de extensão para promover ambientes propícios de
contato com as inovações tecnológicas.

As iniciativas dessas ações de transferência, em geral, têm sido desenvolvidas num processo de
parceria institucional de apoio, realização e promoção, que tem racionalizado recursos e materiais,
reduzindo o custo final da ação.

Portanto, o que se tem conseguido de incorporação de tecnologias ao processo produtivo e
mudanças de perfil tecnológico das lavouras de conilon no Estado do Espírito Santo é fruto de um
trabalho integrado com os cafeicultores e essas entidades, de forma mais coletiva e menos individual.

3.2.1 As Metodologias3.2.1 As Metodologias3.2.1 As Metodologias3.2.1 As Metodologias3.2.1 As Metodologias

Nos últimos anos foram usados mais de vinte métodos de extensão diferentes utilizados pelas
instituições para reunir cafeicultores em prol da disseminação de conhecimentos.

Numa análise rápida, pode-se separar esses métodos em quatro grupos. No primeiro grupo,
foram priorizados cursos, demonstrações de métodos e resultados, dias-de-campo, dias especiais,
excursões de produtores e concursos de produtividade, por possibilitarem e associarem efeitos
motivacionais, combinados com ações emancipadoras aos cafeicultores (Figura 9).

No segundo grupo de métodos, estão os encontros de produtores, as diversas formas de reuniões
(simpósios, seminários e congressos, com seus painéis, palestras e debates), de cunho técnico, informativo
e de intercâmbio. Esse conjunto de métodos é importante para criar consciência tecnológica e
empreendedora aos cafeicultores, mas não tem objetivos marcados de transferência de tecnologia, em
primeira instância.

No terceiro grupo, encontram-se os diversos tipos de campanhas utilizadas pela extensão rural.
Essa metodologia é considerada complexa, pois envolve uma associação de métodos que, dependendo
dos objetivos e da natureza da ação, pode incluir vários outros métodos já citados. Requer ainda, na
maioria dos casos, a edição de publicação técnica de material impresso de forma educativa e publicitária,
além da inserção dos meios de comunicação de massa (TV, rádio, jornal impresso), como forma de
ampliação da abrangência da ação. Apesar do custo geralmente elevado, a campanha quando bem
planejada e executada apresenta resultados impactantes e duradouros.
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Ressalta-se que, mais do que qualquer outra metodologia de extensão, a campanha por ser
considerada um método complexo e dispendioso, deve ter o máximo de envolvimento institucional.
Como exemplo de sucesso dessa metodologia, destacam-se as campanhas da poda do café (1994), do
controle da broca-do-café (2000) e do uso de calagem (2002).

Por último, duas outras metodologias, que são básicas para o extensionista, foram utilizadas
para facilitar o processo de transferência de tecnologia. Tratam-se das unidades demonstrativas e das
unidades de observação. As primeiras consistem em se implantar uma pequena lavoura,
preferencialmente em áreas de produtores, contendo a tecnologia que se deseja demonstrar, para fins
de adoção. Pode-se, também, aproveitar uma lavoura de produtor já implantada, demarcando a área
com que se pretende trabalhar a inovação e, quando o efeito dessa ação for positivamente contrastante,
faz-se o aproveitamento metodológico da unidade demonstrativa, planejando visitas de outros
produtores, promovendo excursões, dias-de-campo e outros eventos.

 A unidade de observação é uma metodologia que serve para dar segurança e certeza ao
extensionista sobre uma determinada inovação, antes de promover ações de transferência de tecnologia.
Inicialmente é fechada à visitação pública, mas, após confirmação do desempenho da tecnologia,
pode ser transformada em unidade demonstrativa e ter o mesmo procedimento anterior.

São metodologias de sustentação do trabalho extensionista, num local ou região, pois, por suas
próprias características intrínsecas, permitem comparações visuais e exercem efeitos demonstrativos
complexos (Figura 10).

Devido à falta de registro e relatórios da maioria das instituições que desenvolvem metodologias
de transferência no Estado, não é possível discorrer individualmente ou estruturar um quadro
consolidado do esforço conjunto desse trabalho, ao longo dos últimos anos. Porém, com os relatórios
oficiais do Incaper somados aos registros da Cooabriel e Cetcaf, é possível recuperar e apresentar uma

FFFFFigura 9igura 9igura 9igura 9igura 9. Dia de campo para demonstração do desempenho das variedades melhoradas do Incaper.
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3.2.2 Assistência ao P3.2.2 Assistência ao P3.2.2 Assistência ao P3.2.2 Assistência ao P3.2.2 Assistência ao Produtor de Conilonrodutor de Conilonrodutor de Conilonrodutor de Conilonrodutor de Conilon

Para se proceder à análise sobre a assistência técnica aos cafeicultores, é necessário estabelecer
como referência a conjuntura em que se insere a atividade.

Do total de 78 municípios do Estado, 65 cultivam o café conilon, que é o principal gerador de
renda e emprego para 65% dos municípios capixabas. Atualmente, são cerca de 35 mil (PEDEAG,
2003) propriedades trabalhando com a atividade, envolvendo cerca de 78 mil famílias rurais, gerando
em torno de 209 mil empregos no campo.

Segundo os dados da Conab (2006/07), a área em produção com essa cultura é em torno de 286
mil hectares, e a produção anual representa um volume de 6,9 milhões de sacas beneficiadas,
posicionando o Espírito Santo como o maior produtor, com 70% do total nacional. O parque cafeeiro
do conilon no Estado possui 600 milhões de pés, apresentando uma produtividade média de 24,12 sc.
benef./ha, com uma área média por produtor de 9,85 ha.

A mão-de-obra utilizada é composta por 47% de proprietários, 47% de parceiros rurais e 6% de
empregados, demonstrando a importância da agricultura familiar e seus desdobramentos econômico,
social e ambiental nas relações de produção (PEDEAG, 2003).

 É nesse contexto que os serviços de assistência técnica e as organizações representativas dos
cafeicultores se inserem. Como já foi relatado, são várias as instituições prestadoras desses serviços no

parcela expressiva dessas ações, que, por sua vez, foram desenvolvidas quase sempre com a participação
ativa das demais entidades da cadeia produtiva do café conilon.

Observa-se, pela Tabela 3, que o esforço de transferência de tecnologia, desde 1993, foi
extraordinário, possibilitando o uso praticamente de todas as metodologias de extensão disponíveis.

FFFFFigura 10igura 10igura 10igura 10igura 10. Visita à Unidade de Observação e às pesquisas do Incaper com café conilon, Marilândia/ES.
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Estado. Além do atendimento oficial do Incaper, as cooperativas, as associações, os sindicatos rurais e
de trabalhadores e as empresas privadas têm suas formas de abordagens metodológicas, equipe técnica
e programas próprios de atendimento aos seus públicos.

Na ausência de registros sistemáticos da prestação desse serviço, o foco da participação individual
dessas instituições será relatado no item 4 deste capítulo.

No entanto, para se conhecer uma parcela significativa do atendimento aos cafeicultores de
conilon com orientação técnica e gerencial, analisar-se-á algumas variáveis de desempenho do Incaper
(Figura 11).

Pela Tabela 4, observa-se, ao longo dos dez últimos anos, que o número de atendimento ao
produtor de conilon tem se mantido estável, com a média anual em torno de 13 mil assistências, sem
repetição.

Dois pontos importantes valem ser destacados nessa análise: o primeiro está relacionado ao ano
de 2000, que registra o maior índice de atendimento, fruto de três anos de campanha de controle e
monitoramento da broca-do-café e 2006, reflexo da contratação de técnicos pelo Incaper.

O segundo ponto a ser destacado refere-se à redução dos quadros técnicos do Incaper por
processos contínuos de aposentadorias, a partir de 1998, ainda não compensado pelo recente ingresso
de profissionais através de concurso público ocorrido no final de 2004, porém já demonstrando melhora
no índice, a partir de 2005.

FFFFFigura 11igura 11igura 11igura 11igura 11. Orientações técnicas a cafeicultores de conilon no Estado do Espírito Santo.
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TTTTTabela 4abela 4abela 4abela 4abela 4. Público, área, produção, produtividade e área média por produtor assistido pelo Incaper, no período de 1996 a 2006

FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper 2006.

TTTTTabela 3abela 3abela 3abela 3abela 3. Principais metodologias de extensão rural desenvolvidas para o café conilon no Estado do Espírito Santo, no período de 1993 a 2006

FFFFFonteonteonteonteonte: Emater  -  Incaper  -  Emcapa  -   Site/Cetcaf  -  Informativo Cooabriel.
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A área e a produção assistidas seguem a mesma tendência de análise da variável público assistido,
sendo que a média anual é de 75,17 mil hectares e 1.335.523 milhões de sacas beneficiadas,
respectivamente.

O valor aparentemente pouco expressivo da área assistida pelo Incaper é explicado pela opção
preferência e compromisso do Instituto com os pequenos agricultores, cuja área média assistida foi de
5,77 ha, muito abaixo da média estadual que é de 9,85 ha.

A assistência direta ao cafeicultor tende a crescer graças ao reforço do quadro de profissionais do
Incaper, ao engajamento cada vez maior das Prefeituras Municipais, através de suas Secretarias de
Agricultura, à prestação de serviços das organizações rurais, à participação ativa da iniciativa privada
e às parcerias institucionais que vêm sendo ampliadas.

A participação do Incaper na assistência ao cafeicultor de conilon ficou em torno de 37% do

total do Estado, o que representa cerca de 25% da área e 31% da produção média estadual (Tabela 5).

TTTTTabela 5abela 5abela 5abela 5abela 5. Participação média do Incaper na assistência técnica aos produtores de café conilon do Estado do
Espírito Santo, 2006

(1) média dos últimos 10 anos (1996 – 2005).
FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper (2006).
Pedeag (2003).

3.2.3 As P3.2.3 As P3.2.3 As P3.2.3 As P3.2.3 As Publicações Técnicasublicações Técnicasublicações Técnicasublicações Técnicasublicações Técnicas

Num ambiente científico e tecnológico, as informações, os conhecimentos e as tecnologias são
registrados em veículos de divulgação específicos, seriados ou não, como mais uma forma de disseminar
os avanços da ciência. Essa estratégia, além de facilitar o acesso às inovações, permite que a sociedade
como um todo aproprie-se delas, incorporando-as ao seu modo de vida ou produção.

De modo geral, pode-se distinguir três grupos de publicações técnicas que são caracterizadas
pelo público a que são dirigidas, pela estrutura do texto e pela linguagem utilizada.

No primeiro grupo, estão os veículos de divulgação dirigidos à comunidade acadêmico-científica,
nacional e internacional (professores universitários, extensionistas e pesquisadores). São as revistas
científicas especializadas, os anais de congressos, simpósios, seminários e boletins de pesquisa escritos
em linguagem técnico-científica, contendo relato de pesquisa e apresentado de acordo com a estrutura
usual de artigo científico.

No segundo, estão as publicações escritas em linguagem técnica, contendo recomendações e
informações de forma sucinta e objetiva, alimentadas por trabalhos técnicos científicos ou observações
de pesquisa. Nesse grupo, estão basicamente livros, circulares técnicas, folders técnicos, comunicados
e relatórios técnicos, manuais e jornais especializados. São elaborados e dirigidos preferencialmente
para os agentes de desenvolvimento que atuam no campo da assistência técnica e, esporadicamente, a
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produtores com nível técnico adequado.
O terceiro grupo de publicações é composto de linguagem simples e dirigida diretamente aos

produtores rurais. São cartilhas, folders simples, folhetos, jornais e informativos.
O crescimento da produção científica para o café conilon a partir de 1993 e a necessidade de

disseminação rápida dos resultados de pesquisas aos cafeicultores proporcionaram a produção e edição
de um portifólio importante de publicações técnicas, que tem sido fonte principal de consulta e
nivelamento técnico dos agentes da cadeia agroindustrial do café conilon.

As principais publicações editadas (Figura 12) que se referem no todo ou em parte ao café
conilon estão detalhadas na Tabela 6.

FFFFFigura 12igura 12igura 12igura 12igura 12. Principais publicações do Incaper referentes ao café conilon.
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3.2.4 Grandes Eventos3.2.4 Grandes Eventos3.2.4 Grandes Eventos3.2.4 Grandes Eventos3.2.4 Grandes Eventos

Simpósio Estadual do CaféSimpósio Estadual do CaféSimpósio Estadual do CaféSimpósio Estadual do CaféSimpósio Estadual do Café
Iniciado em 1994 e já acumulando várias edições, o Simpósio Estadual do Café ocorre

tradicionalmente a cada dois anos sob a coordenação do Centro de Desenvolvimento Tecnológico do
Café (Cetcaf), num trabalho de parceria promocional com o Governo do Estado e com a participação
de instituições importantes da iniciativa privada como o Centro de Comércio do Café de Vitória
(CCCV) e outros auspícios que se alternam e se somam a cada edição.

Esse evento foi criado para possibilitar a reunião de agentes da cadeia produtiva do café e
promover discussão e debates de temáticas importantes e atuais sobre a atividade cafeeira.

Realizado sempre em Vitória-ES, congrega em média 300 participantes e oportuniza o
intercâmbio de cafeicultores, corretores, exportadores, representantes comerciais, torrefadores,
pesquisadores, técnicos de várias iniciativas e lideranças dos segmentos do agronegócio café.

Tem se caracterizado como um dos tradicionais eventos de atualização e nivelamento de
informações sobre os avanços tecnológicos, possibilitando também a discussão e o esclarecimento
sobre políticas públicas direcionadas ao setor.

Além de todas as contribuições que esse evento tem proporcionado ao processo de difusão e
transferência de tecnologia, especialmente relacionada ao café conilon, sua realização tem aproximado
as entidades que compõem a cadeia produtiva desse produto.

A cada edição, é organizada e editada uma publicação na forma de Anais, contendo os textos
das palestras, conferências, painéis e debates, que são distribuídos aos participantes na forma impressa
ou eletrônica.

Estabeleceu um marco oficial de discussão sobre a modernização tecnológica da atividade,
dando ênfase à busca da produtividade e qualidade.

Noroeste Café ConilonNoroeste Café ConilonNoroeste Café ConilonNoroeste Café ConilonNoroeste Café Conilon
Encontro de cafeicultores planejado e executado especificamente para a região noroeste do

Estado do Espírito Santo, realizado em 2005 e 2007 nos municípios de Barra de São Francisco e
Colatina, respectivamente.

O objetivo principal dessa ação é o de disponibilizar aos cafeicultores dessa região o acesso a
informações, conhecimentos e tecnologias, visando à renovação de lavouras, seguindo as recomendações,
associadas às boas práticas agrícolas, com a finalidade de alterar o perfil tecnológico, aumentar a
média de produtividade e melhorar a qualidade final do produto, em curto e médio prazos.

A região possui cerca de 47% da área plantada com café conilon e detém 37% da produção
estadual e conta com 18 mil cafeicultores.

Sob o ponto de vista da organização, mobilização e motivação dos cafeicultores, além do
envolvimento institucional, o evento caracteriza-se de uma importância fundamental para romper
com a estagnação tecnológica (Figura 13).

Simpósio de PSimpósio de PSimpósio de PSimpósio de PSimpósio de Pesquisa dos Cafés do Brasilesquisa dos Cafés do Brasilesquisa dos Cafés do Brasilesquisa dos Cafés do Brasilesquisa dos Cafés do Brasil
Iniciado em 2000, o Simpósio já está se tornando tradicional fórum de apresentações e discussão
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de trabalhos de pesquisas e temáticas importantes para a cadeia produtiva do café e para a área de
ciência e tecnologia.

A primeira edição ocorreu em setembro de 2000, em Poços de Caldas/MG, com cerca de 700
participantes e 381 trabalhos científicos.

A segunda edição foi realizada em setembro de 2001, em Vitória/ES. Foram apresentados 396
novos trabalhos de pesquisa com 827 participantes.

Porto Seguro/BA sediou, em 2003, o III Simpósio, reunindo mais de 1.000 participantes e
registrou 520 trabalhos científicos. Nessa edição também foi realizado um “workshop” internacional
sobre café e saúde.

Londrina/PR sediou em 2005 e Águas de Lindóia/SP em 2007, respectivamente, o quarto e
quinto Simpósio, reunindo mais de 700 participantes, e apresentação de, em torno, 500 trabalhos
científicos por cada evento.

O evento promove o intercâmbio dos diversos setores do agronegócio café, integrando
pesquisadores, extensionistas, empresários, produtores rurais, representantes comerciais, corretores e
demais lideranças de todos os segmentos da atividade. É promovido pelo Consórcio Brasileiro de
Pesquisa e Desenvolvimento do Café.

Simpósio Sul Capixaba de Café ConilonSimpósio Sul Capixaba de Café ConilonSimpósio Sul Capixaba de Café ConilonSimpósio Sul Capixaba de Café ConilonSimpósio Sul Capixaba de Café Conilon
Com o objetivo de desenvolver uma consciência tecnológica nos agricultores da região sul do

Estado, o Cetcaf e a Seag,  através do Incaper, realizaram, em 2004 e 2006, o Simpósio Sul Capixaba
de Café Conilon, criando um fórum de apresentação e debates dos principais avanços tecnológicos e
gerenciais da cafeicultura de conilon.

Esse evento tem se caracterizado como uma das principais ações de mobilização de produtores
no sentido da transformação do perfil tecnológico das lavouras daquela região.

Realizado sempre no município de Cachoeiro de Itapemirim, essa última edição teve como
sede a Fazenda Experimental do Incaper, em Pacotuba, nesse município, que recebeu cerca de 800

FFFFFigura 13igura 13igura 13igura 13igura 13. Noroeste café Conilon, Barra de São Francisco/ES, 2005.
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participantes, dos quais 80% são produtores rurais.
O evento tem contribuído para incluir a região e a sua cafeicultura de conilon na agenda de

desenvolvimento, e passa a desenhar um ambiente favorável de disseminação de inovações para a
atividade.

Simpósio Brasil Café ConilonSimpósio Brasil Café ConilonSimpósio Brasil Café ConilonSimpósio Brasil Café ConilonSimpósio Brasil Café Conilon
Iniciado em 1999, esse evento ocorre sempre na cidade de São Gabriel da Palha, de dois em

dois anos. Já em sua quinta edição, suas programações têm primado sempre pelo debate de temáticas
que ampliem a visão global do agronegócio café aos participantes, notadamente aos cafeicultores
empreendedores, profissionais de pesquisa e extensão rural, executivos do ramo e lideranças técnicas
e políticas dessa importante atividade do Estado.

O evento tem como promotores e realizadores principais a Cooabriel, o Sicoob com parceria da
Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha e o Governo do Estado, através da Seag.

Atraído sempre pela garantia de importantes discussões temáticas, o público, que é um dos
fatores de sucesso do Brasil Café Conilon, tem recebido informações, conhecimentos e tecnologias de
gerenciamento de propriedades cafeeiras, tecnologias de produção e visão global de agronegócio,
fundamentais para a prática de uma cafeicultura profissional.

Nas últimas duas edições, o Simpósio Brasil Café Conilon incluiu em sua programação a
premiação do Concurso Conilon de Excelência Cooabriel, que é um programa de motivação para a
qualidade do café. O concurso se apresenta como um mecanismo de marketing importante da qualidade
do Café Robusta no Brasil, além de ser um importante instrumento de incorporação de tecnologias de
produção e gerenciamento de propriedades cafeeiras.

Concurso de PConcurso de PConcurso de PConcurso de PConcurso de Produtividade e Qualidade de Café Conilon de Aracrrodutividade e Qualidade de Café Conilon de Aracrrodutividade e Qualidade de Café Conilon de Aracrrodutividade e Qualidade de Café Conilon de Aracrrodutividade e Qualidade de Café Conilon de Aracruzuzuzuzuz
Trata-se de uma metodologia de extensão rural complexa, tendo em vista que estimula a

competição entre os produtores.
Possui regulamento e critérios rigorosos de acompanhamento, que devem ser divulgados

exaustivamente.
Possui ainda comissão organizadora imparcial e representativa da região, premiação e, portanto,

necessita ser transparente.
O concurso de produtividade de Aracruz foi instituído pela Prefeitura Municipal de Aracruz,

através de sua Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, para incentivar os produtores do município
a adotarem as tecnologias preconizadas para a cultura, mesmo vivenciando, à época, momento de
crises de preços.

Os níveis de produtividade alcançados pelos produtores participantes dos concursos têm se
tornado referência para todo o Estado, com destaque para as 154,38 sc. ha produzidas pelo vencedor
do II Concurso (Tabela 7).

Outro resultado importante que esse trabalho trouxe, especialmente para o município de Aracruz,
foi, juntamente com outras ações, a promoção do incremento na produtividade média, passando de 15
sc. ha, em 1998 para quase 30 sc. ha em 2006.
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TTTTTabela 7abela 7abela 7abela 7abela 7. Produtividades alcançadas por produtores participantes dos concursos de produtividade de café
Conilon, Aracruz/ES

FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper – Aracruz.

Campanha da PCampanha da PCampanha da PCampanha da PCampanha da Poda do Café Conilonoda do Café Conilonoda do Café Conilonoda do Café Conilonoda do Café Conilon
Campanha é uma metodologia de extensão rural complexa, pois, na maioria das vezes, trabalha

com outras metodologias de alcance individual, grupal e massal. Além disso, deve ser editada uma
publicação técnica detalhada passo a passo sobre o conteúdo que se quer comunicar. Prevê a realização
de reuniões esclarecedoras em pontos estratégicos, demonstrações de métodos e resultados práticos
além da produção de “vídeo e spot”, contendo mensagens publicitárias a serem veiculadas em horários
previamente programados em emissoras de televisão e rádio, respectivamente.

Com os resultados de pesquisa obtidos pelo Incaper que apontam entre as diferentes vantagens
da poda, aumento de até 53,5% na produtividade (SILVEIRA et al., 1993), o Governo do Estado,
através da Secretaria de Estado da Agricultura e suas instituições vinculadas, planejou e executou, em
1994, uma ampla campanha de Poda do Café Conilon com o objetivo de divulgar o uso da tecnologia.

No desenvolvimento da campanha, foram realizados vários treinamentos para técnicos e
produtores, reuniões nas comunidades de todos municípios produtores, inúmeras demonstrações do
método de poda e executada mais de 500 inserções de mensagens publicitárias em horários estratégicos
na televisão e nas rádios, especialmente as do interior do Estado.

Foram elaboradas publicações técnicas impressas contendo os conteúdos da tecnologia, escritas
em linguagem simples, com gravuras e esquemas para facilitar a compreensão (EMATER;
COOABRIEL s.d.).

Pela repercussão obtida, essa campanha foi repetida e reforçada em 1997, desta feita incluindo
o CCCV, Fetaes e Cetcaf como parceiros. Constatou-se, ao longo dos anos, que a campanha foi muito
eficiente e eficaz como metodologia de extensão, haja vista que a técnica de poda não só está incorporada
ao processo produtivo do café conilon, mas também detém um dos maiores índices de adoção, se
comparada com outras tecnologias disponíveis.

Campanha de Manejo da Broca-do-CaféCampanha de Manejo da Broca-do-CaféCampanha de Manejo da Broca-do-CaféCampanha de Manejo da Broca-do-CaféCampanha de Manejo da Broca-do-Café
A broca-do-café, Hypothenemus hampei (Ferrari, 1867), é um dos principais problemas da

cafeicultura com conilon no Estado do Espírito Santo, provocando perdas na produção e prejudicando
a qualidade do produto.

Com o objetivo de elaborar, operacionalizar e divulgar um programa de manejo da broca-do-
café, foram realizadas ações de transferência de tecnologia, culminando com a realização da Campanha
do Manejo da Broca-do-Café.

O programa foi lançado em 2000, acompanhado de uma campanha de manejo da broca-do-
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café envolvendo vinhetas na TV, matérias para jornais e rádios de todo o Estado e produção e distribuição
de cartazes e folders.

A infestação da praga foi o indicador adotado para fundamentar as ações do programa. Os
extensionistas foram treinados para fazer as amostragens da infestação da broca em campo e armazém
e a sua interferência no tipo, peneira e qualidade de bebida do café, além dos aspectos sobre biologia
e o controle do inseto e das técnicas de monitoramento.

As amostragens foram realizadas em 70 municípios do Espírito Santo, em 15 propriedades por
município e em dois talhões por propriedade, totalizando 1.676 amostras em 880 propriedades.

Com os resultados dos levantamentos, foram estabelecidas ações de difusão e transferência de
tecnologia e desenvolvido o programa de manejo da broca-do-café. Foram realizadas 880 visitas
técnicas com monitoramento nas propriedades de cafeicultores e 117 eventos de difusão e transferência
de tecnologia, com o envolvimento de 10.880 participantes.

Esse programa contribui para o fortalecimento da interação de pesquisadores e extensionistas
do Incaper na busca de soluções para o citado problema.

Unidades demonstrativas de café da variedade VUnidades demonstrativas de café da variedade VUnidades demonstrativas de café da variedade VUnidades demonstrativas de café da variedade VUnidades demonstrativas de café da variedade Vitória - Incaper 8142 (UD)itória - Incaper 8142 (UD)itória - Incaper 8142 (UD)itória - Incaper 8142 (UD)itória - Incaper 8142 (UD)
Unidade demonstrativa é um método de Extensão Rural utilizado para a demonstração de

resultados das tecnologias comprovadamente viáveis para uma determinada região, município e/ou
comunidade rural, em sistemas produtivos adequados à realidade social, econômica e ecológica dos
agricultores beneficiários.

Na prática, esse método consta da instalação de uma pequena unidade  do que se deseja utilizar
como demonstração aos produtores. De preferência, selecionam-se propriedades de fácil acesso e de
boa representatividade para garantir visibilidade e fidedignidade necessárias ao processo de transferência
de tecnologia. Esse método é utilizado como base de demonstrações, excursões, visitas técnicas, cursos
e dias de campo.

É importante que o agricultor de onde será instalada a unidade seja receptivo não somente às
tecnologias, mas também interessado no desenvolvimento de sua comunidade, interagindo com a
vizinhança, atuando como multiplicador nesse processo de transferência e adoção de tecnologias.

Com o objetivo de demonstrar o comportamento da variedade clonal melhorada Conilon Vitória,
principalmente para aspectos de produtividade e tolerância à ferrugem e à seca, foram instaladas 46
UDs nos principais municípios produtores do Estado do Espírito Santo, utilizando as tecnologias
recomendadas pelo Incaper, como espaçamento, plantio em linhas, irrigação, nutrição, manejo da
planta e do mato, pragas e doenças, entre outras, inclusive com o acompanhamento dos custos de
produção da lavoura, visando verificar a expressão do potencial produtivo da variedade e a sua viabilidade
econômica.

As UDs de 0,5 ha foram instaladas em parceria com as Prefeituras Municipais e com os
agricultores diretamente beneficiários das ações. Dez dessas UDs foram financiadas pelo Banco do
Nordeste/Fundeci, financiamento oriundo de um projeto de transferência de tecnologia. Os
extensionistas dos Escritórios Locais de Desenvolvimento Rural de cada município auxiliam na seleção
da propriedade do cafeicultor e são os responsáveis pela assistência técnica na implantação e condução
das unidades, e, sobretudo, pela aplicação das metodologias complementares, visando à difusão e
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transferência das tecnologias recomendadas (Figura 14).

4. A B4. A B4. A B4. A B4. A BASE INSTITUCIONASE INSTITUCIONASE INSTITUCIONASE INSTITUCIONASE INSTITUCIONALALALALAL

4.1 O ARRANJO INSTITUCIONAL

O avanço da cafeicultura de conilon no Estado do Espírito Santo é resultado de um trabalho de
articulação e envolvimento institucional que vem sendo praticado ao longo de pelo menos vinte anos
e, intensificado pelo Estado de forma mais organizada a partir de 1993, com o lançamento, pelo
Incaper, das primeiras variedades clonais.

A instalação de jardins clonais dessas variedades, naquela época, em parceria com as Prefeituras
Municipais, não só possibilitou acelerar o processo de transferência dessas tecnologias, mas também
vem se consolidando numa importante estratégia de arranjo institucional, que ao longo desse período
se ampliou e se diversificou.

Então, uma grande rede institucional se formou, devido à necessidade de acesso à tecnologia,
transformadora do perfil tecnológico da cafeicultura de conilon.

A participação nessa rede trouxe, sobretudo, mudanças positivas no ambiente institucional que
passou a perceber que a sociedade tem que estar orientada para o conhecimento e para a inovação
tecnológica, desenvolvendo e construindo alianças para melhorar a competitividade.

Essa base institucional de transferência de tecnologia permitiu a construção de um novo enfoque
à política de desenvolvimento da cafeicultura de conilon do Estado, estabeleceu novas relações entre
os setores público e privado e redirecionou os papéis do poder público no sentido da geração de
ambiente propício ao desenvolvimento rural (Figura 15).

FFFFFigura 14igura 14igura 14igura 14igura 14. Lavoura demonstrativa da variedade Conilon Vitória, Fazenda Experimental Bananal do Norte/
Incaper, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
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Essa nova visão possibilitou o desenvolvimento de responsabilidades compartilhadas na
organização de eventos, na qualificação permanente dos cafeicultores e agentes institucionais, no
apoio ao processo de transferência de tecnologia e na construção de um ambiente de cooperação entre
as instituições, necessário à criação de sinergias visando à execução de ações voltadas para a cadeia
produtiva de café conilon.

Além disso, facilitou a aproximação dos produtores, especialmente os cafeicultores de conilon,
às instituições geradoras de tecnologias. Esse acesso, além de melhorar o nível de informação deles,
contribuiu para a formação de ambientes importantes na adoção de tecnologias transformadoras do
perfil da cafeicultura de conilon.

Todas as instituições que compõem esse grande arranjo institucional têm algum tipo de recurso,
espertises e conhecimento, que foram e continuam sendo fundamentais ao processo de transferência de
tecnologia. E por isso mesmo essas parcerias precisam ser continuamente estimuladas, definitivamente
fortalecidas e permanentemente valorizadas.

4.1.1 As instituições4.1.1 As instituições4.1.1 As instituições4.1.1 As instituições4.1.1 As instituições

Para se ter a compreensão mais adequada do quadro institucional instalado no Estado e conhecer
a dinâmica dessa rede responsável pelo estágio atual da cafeicultura de conilon, apresentam-se, de
forma individual e sucinta, os focos de atuação das principais entidades parceiras do trabalho de
geração, difusão e transferência de tecnologias.

4.1.1.1 Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural – Incaper

OrigemOrigemOrigemOrigemOrigem
O Incaper é resultado da incorporação, ocorrida em 1999, da Empresa de Capixaba de Pesquisa

FFFFFigura 15igura 15igura 15igura 15igura 15. Comemoração dos 10 anos de lançamento das primeiras variedades clonais de café conilon no
Palácio do Governo do Estado do Espírito Santo.
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Agropecuária (Emcapa), à Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater), que gerou
inicialmente a Empresa de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Emcaper), autarquizada
em 2000, passando a denominar-se Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão
Rural (Incaper) (Figura 16). Ressalta-se ainda que a ex-Emater já tinha incorporado, em 1996, parte
da Empresa Espírito-santense de Pecuária (Emespe), além de ser sucedânea da Associação de Crédito
e Assistência Rural do Espírito Santo (Acares), fundada em novembro de 1956. Portanto, o Incaper
é uma instituição de pesquisa, desenvolvimento e inovação que herdou toda a história, trajetória,
experiência e credibilidade conquistada ao longo desses 50 anos de contribuição ao desenvolvimento
rural do Estado do Espírito Santo.

FFFFFigura 16igura 16igura 16igura 16igura 16. Trajetória institucional do Incaper.

Estrutura Física e OrganizacionalEstrutura Física e OrganizacionalEstrutura Física e OrganizacionalEstrutura Física e OrganizacionalEstrutura Física e Organizacional
Sediado em Vitória/ES, o Incaper apresenta sua estrutura física funcional assentada no conceito

de regiões administrativas ou operacionais, que são quatro, que, por sua vez, subdividem-se em onze
microrregiões, definidas com base na dinâmica econômica social, levando-se em consideração ainda
aspectos relevantes de logística de transporte e comunicação do Estado.

Em cada região administrativa, a função operacional é exercitada pelos Centros Regionais de
Desenvolvimento Rural (CRDR), que são responsáveis pela execução dos Programas de Pesquisa,
Assistência Técnica e Extensão Rural.

Dos quatro CRDRs, apenas dois deles desenvolvem o componente pesquisa, ou seja, contemplam
base física de pesquisa (laboratórios, fazendas experimentais, equipe de pesquisadores e outros).

Para o desenvolvimento das atividades de Assistência Técnica e Extensão Rural, os CRDRs
contam com supervisões microrregionais e com os Escritórios Locais de Desenvolvimento Rural
(ELDRs), que somam 81 unidades, distribuídas em todos os municípios do Estado e alguns distritos
mais dinâmicos.

Na sede, a função gerencial é desempenhada pelas coordenações dos Programas Finalísticos
definidos pelas Diretrizes do Governo do Estado para o setor sob a coordenação geral da Secretaria de
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Estado da Agricultura, Abastecimento, Aqüicultura e Pesca (Seag) e com base no Plano Estratégico
de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba (Pedeag).

SerSerSerSerServiços Laboratoriaisviços Laboratoriaisviços Laboratoriaisviços Laboratoriaisviços Laboratoriais
O Incaper possui uma rede de laboratórios nos Centros Regionais de Desenvolvimento Rural,

localizados em suas bases de pesquisa em Linhares e Domingos Martins.
A função precípua dessas unidades é de dar suporte aos programas de pesquisa; porém presta

serviços também aos produtores e demais segmentos do setor (Figura 17).
Atualmente, são realizados sete tipos de ações laboratoriais, tendo sido processadas 48.273 amostras

em 2006, das quais 80% são demandadas pelos produtores (Tabela 8).

FFFFFigura 17igura 17igura 17igura 17igura 17. Laboratório de Biotecnologia do Centro Regional de Desenvolvimento Rural Centro Serrano/
Incaper, Domingos Martins/ES.

.
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TTTTTabela 8abela 8abela 8abela 8abela 8. Número de análises realizadas pelos laboratórios do Incaper em 2005 e 2006

Análises
Linhares Centro Serrano

Total

2005 2006

Centro Regional de Desenvolvimento Rural

Química

Fitopatologia

Entomologia

Física do Solo

Análise Foliar

Biologia Molecular

Cultura de Tecido (muda/morango)

Total

11.515

284

10

1.018

2.156

-

-

14.983

6.298

833

2.810

-

119

3.600

7.552

21.212

17.813

1.117

2.820

1.018

2.275

3.600

7.552

36.195

19.881

987

3.150

363

18.892

5.000

-

48.273

FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper.

FFFFFazendas Experimentaisazendas Experimentaisazendas Experimentaisazendas Experimentaisazendas Experimentais
São propriedades públicas localizadas em áreas representativas do Estado, equipadas e preparadas

para o desenvolvimento de ações de pesquisa e transferência de tecnologias, num total de 12 unidades.
Dessas, especialmente três estão com uma base de programação definida para o café conilon.

São inúmeros os projetos de pesquisa, com seus respectivos experimentos (mais de 1.000 materiais
genéticos), bancos de germoplasma com 375 acessos, jardins clonais, campo de produção de semente,
unidades de observação e unidades demonstrativas, fundamentais ao processo de capacitação de técnicos
da rede de extensão e de cafeicultores.

As Fazendas Experimentais, com suas estruturas de campo instaladas, têm exercido efeitos
demonstrativos necessários ao processo de transferência de tecnologia, já que são vistas como “vitrine
tecnológica”, pois as ações conduzidas naquelas áreas contemplam todas as tecnologias que, se adotadas
pelos cafeicultores, podem promover diferenciais importantes de produtividade e qualidade.

Essas estruturas têm desempenhado papel importante na geração e disseminação de tecnologias
necessárias ao avanço da cafeicultura de conilon. Cabe, portanto, fazer uma rápida referência sobre
elas.

 Fazenda Experimental de Marilândia (FEM)
A Fazenda Experimental de Marilândia (FEM) conta com uma área total de 83,88 ha. É

atualmente a principal base de pesquisa e transferência de tecnologia para o café conilon no Estado do
Espírito Santo e uma das mais importantes do Brasil (Figura 18).

Foi cedida, em 1978, à Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (Emcapa), atual Incaper,
através de contrato de comodato pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

As ações de pesquisa que eram desenvolvidas pelo Instituto Brasileiro do Café (IBC), mesmo
antes dessa data, não sofreram solução de continuidade, haja vista o acordo estabelecido entre essa
Empresa estadual e aquele Instituto, prazo este, encerrado em 1984.

A partir de 1985, com o Estado incorporando ações de pesquisa em café conilon em sua
programação oficial, a instituição de pesquisa estadual passou a administrar a FEM.
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Localizada no município de Marilândia, em uma altitude de 140 m em relação ao nível do mar
e com condições edafoclimáticas e topográfica representativas da região noroeste do Estado, a Fazenda
Experimental, nesses 22 anos, tem executado um amplo programa de pesquisa, difusão e transferência
de tecnologia, que gerou uma série de inovações tecnológicas importantes para o agronegócio, dentre
elas as seis variedades melhoradas, sediando, inclusive, o lançamento das três primeiras, em 1993
(Figura 18).

Além de alojar 12 projetos de pesquisa e mais de 30 ações de pesquisa desenvolvidos pelo
Instituto sob o ponto de vista da transferência de tecnologias, possui, na fazenda, unidades
demonstrativas, campos de produção de sementes, jardins clonais, viveiros de mudas e Banco Ativo
de Germoplasma (BAG). Essa estrutura permite capacitar produtores, técnicos e disponibilizar mais
de 3 mil kg de sementes por ano, cerca de 300 mil estacas e 100 mil mudas das cultivares melhoradas
e lançadas pelo Incaper.

Detém um importante Banco Ativo de Germoplasma (BAG) de café conilon do mundo,
constituído atualmente por 375 acessos. Esse banco é composto de materiais genéticos que apresentam
características de interesses, como clones, variedades clonais, variedades e hídricos propagados por
sementes.

Com esse aparato tecnológico a FEM - Incaper tem sido constantemente visitada por produtores,
pesquisadores, técnicos, autoridades políticas, representações de todos os segmentos do café, registrando
uma média anual de 1.800 visitantes.

Essa unidade tem se apresentado como a base referencial de avanços de pesquisa, transferência
e fomento de café conilon no Estado, no Brasil e no mundo.

FFFFFigura 18igura 18igura 18igura 18igura 18. Fazenda Experimental de Marilândia/Incaper, Marilândia/ES.
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 Fazenda Experimental de Sooretama (FES)
Situada no município de Sooretama, norte do Espírito Santo, a 75 m de altitude, à margem

esquerda da BR 101, Km 117 – N, essa base física tem abrigado, desde 1987, os principais projetos de
pesquisa, responsáveis pelos arranjos tecnológicos do café conilon (Figura 19).

Com 193,60 ha ao todo, a FES possui ainda jardins clonais, campos de produção de sementes
e viveiros de mudas de conilon, que têm dado suporte ao trabalho de transferência de tecnologia no
Estado.

Sediou o lançamento das variedades clonais Emcapa 8141 - Robustão Capixaba em 1999 e
Vitória - Incaper 8142 em 2004, recebendo, nas ocasiões, enorme contingente de cafeicultores.

Possui estrutura física básica de pós-colheita do café e estação de monitoramento
agroclimatológico, importantes para o suporte e apoio à pesquisa.

Com esse aparato tecnológico e por tudo que tem representado para o trabalho de pesquisa e
transferência de tecnologias de conilon, a FES constitui-se num empreendimento estratégico para a
cafeicultura do Estado do Espírito Santo.

 Fazenda Experimental de Bananal do Norte (FEBN)
Localizada na Rodovia 482, entre as comunidades de Pacotuba e Burarama, km 2,5, em

Cachoeiro de Itapemirim, a Fazenda Experimental de Bananal do Norte (FEBN), em altitude de
146 m, está sob a administração do Incaper desde fevereiro de 1980, graças ao contrato de comodato
firmado, na ocasião, entre a Empresa Brasileira de Assistência de Técnica e Extensão Rural (Embrater),
já extinta, com a Empresa Capixaba de Pesquisa Agropecuária (Emcapa). Atualmente, é administrada

FFFFFigura 19igura 19igura 19igura 19igura 19. Fazenda Experimental de Sooretama/Incaper, Sooretama/ES.
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pelo Incaper através de contrato de comodato com a Embrapa.
Possui 200 hectares e representa a base física de pesquisa e transferência de tecnologia no sul do

Estado (Figura 20).

Recentemente, estão sendo desenvolvidas várias ações na área de fruticultura, silvicultura e
cafeicultura de conilon no sentido também de formar “vitrines tecnológicas”, visando impulsionar o
agronegócio no sul do Estado, tendo em vista que esse setor apresenta-se pouco dinâmico.

Atualmente, a Fazenda Experimental conta com centro de treinamento, estação agroclimatológica
e casa de vegetação, estruturas fundamentais para a capacitação de produtores e apoio a pesquisa.

Especialmente para o café conilon, a partir de 2004, foi concebida e implantada uma extensa
programação que visa reproduzir o modelo executado com sucesso nas unidades do norte. Nesta
fazenda (FEBN), estão sendo avaliados 600 clones e conduzidos dois jardins clonais com potencial
para o ano de 2.008, de produção e disponibilização de 1 milhão de estacas por ano das variedades
Conilon Vitória e Robustão Capixaba para os produtores do sul do Espírito Santo.

A programação contempla ainda instalações e conclusão de unidades demonstrativas e jardins
clonais das variedades Robustão Capixaba e Conilon Vitória, visando facilitar o trabalho de transferência
de tecnologias, seja pelo efeito demonstrativo dos resultados de pesquisa, seja pela disponibilização de
materiais genéticos superiores para os viveiristas e produtores da região. Outros trabalhos de nutrição
e manejo de plantas estão também sendo conduzidos.

Apesar de pouco tempo de implantados, os projetos já têm servido de espelho para os
cafeicultores, oportunizando conhecimento e acesso às principais tecnologias. Prova recente disso foi
a realização do II Simpósio Sul Capixaba de Café Conilon, em abril de 2006, naquela Fazenda. O

FFFFFigura 20igura 20igura 20igura 20igura 20. Fazenda Experimental de Bananal do Norte/Incaper, Cachoeiro de Itapemirim/ES.
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evento reuniu cerca de 800 participantes entre produtores e representações do segmento, que, na
ocasião e no decorrer da programação, tiveram a oportunidade de conhecer todo o aparato tecnológico
ali instalado.

A estratégia, então, de construir no sul uma base importante de geração e transparência de
tecnologia para o café conilon posiciona a Fazenda Experimental de Bananal do Norte como referência
aos produtores que desejam transformar o perfil de suas lavouras e, conseqüentemente, dinamizar
essa atitude naquela região.

PPPPProdução de Material Produção de Material Produção de Material Produção de Material Produção de Material Propagativoropagativoropagativoropagativoropagativo
Material propagativo refere-se à parte da planta responsável por dar origem a uma outra planta.
No caso específico do café conilon, trata-se da estaca (propagação vegetativa ou clonagem) ou

semente (fruto de polinização cruzada), que, submetidas a condições adequadas para sua reprodução,
dão origem às mudas.

A pesquisa, ao desenvolver variedades superiores através de seu Programa de Melhoramento
Genético, necessita disponibilizar essas tecnologias ao produtor. Para atingir esse objetivo, suas Fazendas
Experimentais possuem jardins clonais e campos de produção de sementes básicas para servir de
unidades oficiais de disponibilização de materiais genéticos à rede de jardins clonais instalados no
Estado, à disposição de viveiristas e entidades representativas de agricultores e até mesmo aos agricultores
diretamente.

De 1993 a 2006, o Estado, através do Incaper, lançou seis cultivares melhoradas que estão sendo
difundidas através da produção básica de mudas, estacas e sementes e distribuídas de forma organizada
aos demandadores dessas tecnologias.

Nesse período, foram produzidas cerca de 44 toneladas de sementes, 1,46 milhão de estacas e
um milhão de mudas básicas. Esse material tem o potencial de produção em torno de 105 milhões de
mudas, sem contar o efeito multiplicador dos 190 jardins clonais implantados atualmente no Estado,
(Tabelas 9, 10 e 11).

A meta de produção de sementes básicas, estacas e mudas pelo Incaper não é fixa. Vários fatores
influenciam essa demanda: lançamento de novas variedades, conjuntura econômica da atividade,
projetos especiais e preferência e demanda do cafeicultor.
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TTTTTabela 9abela 9abela 9abela 9abela 9. Sementes de variedades melhoradas de café conilon (kg) disponibilizadas pelo Incaper no período de 1996 a 2006

*OutrasOutrasOutrasOutrasOutras: Embrapa, UFU, Cetcaf, UFF.
 FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper.
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TTTTTabela 10abela 10abela 10abela 10abela 10. Estacas das variedades melhoradas de café conilon disponibilizadas pelo Incaper no período de 1996 a 2006

*Outras: Embrapa, UFU, Cetcaf, UFF.
FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper.
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TTTTTabela 11abela 11abela 11abela 11abela 11. Mudas de variedades clonais melhoradas de café conilon disponibilizadas pelo Incaper no período de 1995 a 2006

* Outras: Embrapa, UFU, Cetcaf, UFF e empresas ou entidades que não constam na relação acima.
  FFFFFonteonteonteonteonte: Incaper.
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4.1.1.2 Embrapa Café – Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D/Café)

O Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café (CBP&D/Café) é uma
congregação de instituições de pesquisa e desenvolvimento que têm por objetivo dar sustentação
tecnológica ao agronegócio café no Brasil. Foi criado em março de 1997 por 10 instituições brasileiras
de P&D do café (EBDA, Embrapa, Incaper, Epamig, IAC, Iapar, Pesagro-RIO, MA/SARC,
UFLA e UFV), tendo a Embrapa como instituição coordenadora. 

Reúne, hoje, mais de 40 instituições, abrangendo 12 estados produtores de café, num modelo
pluralista, democraticamente participativo, com coordenação em nível nacional e execução
descentralizada. Todo o trabalho de pesquisa é orientado para as necessidades dos clientes – cafeicultores,
indústria, comércio, governo e consumidor final.

O preceito orientador da criação do Consórcio é o do somatório de recursos humanos,
laboratoriais, físicos e financeiros das instituições, com vistas à concepção e execução de atividades de
P&D em todas as áreas da cadeia produtiva do café e na abrangência dos principais estados produtores. 

A finalidade do Consórcio é desenvolver estudos, pesquisas e atividades de desenvolvimento
capazes de dar sustentação tecnológica e econômica ao agronegócio café, por meio da integração das
instituições de P&D e todos os demais componentes do setor cafeeiro, no sentido de expandir e
consolidar a capacidade de identificação de problemas e geração de alternativas tecnológicas.

 
Instituições participantes do ConsórcioInstituições participantes do ConsórcioInstituições participantes do ConsórcioInstituições participantes do ConsórcioInstituições participantes do Consórcio
Na Figura 21,  encontram-se as 40 instituições que participam atualmente do Consórcio na

condição de conveniadas para a execução do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do
Café (PNP&D/Café), e a distribuição dessas nos 12 estados abrangidos.

FFFFFigura 21igura 21igura 21igura 21igura 21. Instituições participantes do Consórcio Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento do Café -
CBP&D/Café e suas respectivas localizações nos estados abrangidos.
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O Consórcio possui, para o direcionamento de seus trabalhos, três diretrizes maiores, cada uma
das quais com seus respectivos Focos Temáticos (Quadro 1).

As linhas de pesquisa contempladas pelo PNP&D/Café são agroclimatologia e fisiologia do
cafeeiro, genética e melhoramento do cafeeiro, biotecnologia aplicada à cadeia agroindustrial do café,
solos e nutrição do cafeeiro, pragas do cafeeiro, doenças e nematóides do cafeeiro, manejo da lavoura
cafeeira, cafeicultura irrigada, socioeconomia, mercados e qualidade total na cadeia agroindustrial do
café, colheita, pós-colheita e qualidade do café, industrialização e qualidade do café e transferência e
difusão de tecnologia.

4.1.1.3 Instituto Brasileiro do Café (IBC)

Fundado em 1952, o IBC definiu a política cafeeira do Brasil, coordenou e controlou sua
estratégia, desde a produção até a comercialização interna e externa, desenvolveu pesquisas e estudos,
além de oferecer assistência técnica e econômica à cafeicultura até 1989. Foi extinto em 1990.

Desenvolveu uma série de trabalhos importantes para a cafeicultura do conilon, principalmente
na introdução da multiplicação vegetativa estudada na Costa do Marfim a partir de 1962. Contribuiu
com outras pesquisas e estudos no campo da multiplicação e produção de mudas e seleção de matrizes
da espécie (PAULINO; PAULINI; BRAGANÇA, 1994).

Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 1Quadro 1.  Diretrizes do Programa Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento do Café - PNP&D/Café e
seus respectivos Focos Temáticos

- Ampliação da Base de Conhecimento

- Otimização dos Sistemas de Cultivo
- Cafeicultura Irrigada
- Sistemas Orgânicos
- Alternativas para Cafeicultura Familiar
- Melhoria dos Processos de Colheita
- Riscos Físicos, Químicos e Biológicos à Cafeicultura
- Preservação Ambiental e Desenvolvimento Econômico e Social
- Usos Alternativos para Resíduos e Subprodutos do Café
- Agregação de Qualidade ao Produto
- Aperfeiçoamento dos Processos Industriais
- Novos Produtos à Base de Café
- Café e Saúde
- Organização do Conhecimento e da Documentação Cafeeira
- Informação para Formulação de Estratégias e Políticas

- Difusão e Transferência de Conhecimentos, Tecnologias e Informações

GERAÇÃO DE CONHECIMENTOS ESTRATÉGICOS

GERAÇÃO DE INFORMAÇÕES E TECNOLOGIAS

COMUNICAÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA DE RESULTADOS
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4.1.1.4 Verdebras

A Verdebras é o empreendimento privado mais tradicional na produção de mudas de café
conilon do Estado. Teve sua origem em 1972, produzindo mudas inicialmente oriundas de sementes.
A partir de 1984, adotou a técnica de propagação vegetativa, sendo considerada pioneira na produção
de mudas clonais em escala comercial no Estado do Espírito Santo.

Sua base produtiva assenta-se num processo de seleção de plantas consideradas superiores, a
partir de sua lavoura localizada no Córrego Bom Futuro, no município de Vila Valério, implantada
em 1975. Dentre 105 mil pés de café, selecionaram-se 290 plantas matrizes para 8 características
agronômicas consideradas desejáveis. Dessas, através de um processo de seleção mais rigoroso, reduziu-
se para 130 e, finalmente, para 23 clones, que constituem a base genética, dispostos em jardim clonal
de 30 mil plantas (VERDEBRAS s. d.).

4.1.1.5 Escolas Agrotécnicas Federais (EAF)

O Estado do Espírito Santo possui três Escolas da Rede Oficial de ensino Agropecuário,
estrategicamente localizadas nas regiões norte (Colatina), central (Santa Teresa) e sul (Alegre), com
excelente cobertura logística, facilitando a demanda por curso na área agropecuária.

Essas instituições de ensino são tradicionais formadoras de profissionais de nível médio,
especialmente técnicos agrícolas, muitos deles filhos de agricultores, que têm desempenhado papel
importante como multiplicadores de informações e conhecimentos, fundamentais ao processo de
transferência de tecnologias. Juntas, já disponibilizaram no mercado de trabalho cerca de 15 mil
profissionais qualificados para o Estado e o Brasil.

Essas estruturas educacionais também fazem parte da rede de transferência de tecnologia para
o café conilon, pois detém jardins clonais das variedades superiores, viveiros de mudas e unidades
didáticas que servem de aulas práticas, além de professores qualificados para o ensino.

Ressalta-se que a unidade de Alegre oferece um curso de pós-técnico em cafeicultura aos técnicos
agrícolas já formados, conferindo-lhes especialização na área.

4.1.1.6 Movimento de Educação Promocional do Espírito Santo (Mepes)

É uma instituição filantrópica fundada em 1968, gestora das Escolas Família Agrícolas (EFA),
presentes em 16 municípios do Estado do Espírito Santo, com sede em Anchieta/ES.

A relação direta do ensino com a extensão rural, praticado pelo Mepes de forma participativa e
integral com jovens e agricultores familiares, construiu um canal de comunicação de mão dupla, que
favoreceu, sobremaneira, o desenvolvimento rural capixaba.

Dessa forma, a entidade vem participando do processo de transferência de tecnologias no Estado,
em especial ao café conilon, incluindo as inovações tecnológicas em seus conteúdos programáticos e
instalando em suas EFAs, jardins clonais das variedades melhoradas pelo Incaper.

Com sua forma de atuação e pela credibilidade e respeito que conquistou no espaço rural,
exerce papel de facilitador do avanço tecnológico da cafeicultura de conilon, incentivando o
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empreendedorismo aos jovens como importante gerador de emprego.

4.1.1.7 Centro Estadual Integrado de Educação Rural (Ceier)

Criados em 1982 no município de Boa Esperança e em 1983 nos municípios de Águia Branca
e Vila Pavão pela Secretaria de Educação (Sedu), os Ceiers são escolas rurais que objetivam atender os
filhos de agricultores dos municípios da região.

As escolas mantêm em suas bases físicas Unidades de Demonstração, Experimentação e Produção
(UDEPs) de variedades clonais e propagadas por sementes, que servem de base para o ensino e
pesquisas agroecológicas realizadas naqueles centros.

Todas as técnicas de condução das lavouras são agroecológicas e praticadas pelos jovens, o que
reforça o compromisso da entidade com a capacitação técnica e a disseminação de tecnologias dessa
cultura. Atuando diretamente nas comunidades rurais, o Ceier tem contribuído para a difusão
tecnológica do café conilon com base nos preceitos da sustentabilidade ambiental.

4.1.1.8 Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel)

A Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel da Palha (Cooabriel), localizada na
região norte do Estado do Espírito Santo, com sede nesse município, completa 44 anos em 2007.

Para conhecer sua atuação, sua evolução industrial e seus pilares de sustentação ao longo desse
período, torna-se necessário compreender a trajetória da entidade e suas principais ações.

Vale ressaltar não só o apoio técnico, gerencial e cooperativo aos seus associados, mas também a
presença marcante dela como articuladora e componente importante da cadeia produtiva do café,
especialmente o conilon.

Um dos fundamentos de sua criação foi a necessidade dos cafeicultores da época de obterem
melhores condições de comércio do produto. Ressalta-se que o café arábica (Bourbon) constituía a
base econômica de São Gabriel da Palha.

Foi criada em 13 de setembro de 1963, com a participação de 38 associados. Atualmente, com
cerca de 2.000 associados, sendo 1.500 ativos, é a maior cooperativa de café conilon do mundo.

Das primeiras prestações de serviços, que consistia em disponibilizar um setor de consumo
com objetivo de repassar insumos agrícolas e gêneros alimentícios aos sócios, a aquisição de área para
instalação de máquina de beneficiamento e estrutura de armazenagem, até a disponibilização de um
portifólio de serviços que presta atualmente, a cooperativa soube superar dificuldades e romper na
crise histórica da erradicação do café, graças à determinação de seus sócios e dirigentes. Esse empenho
e dedicação fizeram com que a Cooabriel se transformasse num dos melhores modelos de organização
cooperativista na área de café conilon do Brasil, senão do mundo.

PPPPPrestação de Serrestação de Serrestação de Serrestação de Serrestação de Serviçosviçosviçosviçosviços
Além dos serviços de armazenagem e comercialização, que se constituem suas duas principais

atividades, a entidade agregou muitos outros benefícios na prestação de serviços aos seus sócios.
Está estruturada para orientar e acompanhar seus associados desde a escolha da área para
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implantação da lavoura, oferecendo serviços laboratoriais de análise de solo e folha, produzindo e
fornecendo mudas de alto padrão genético e orientando todo o processo, desde o planejamento e
implantação da lavoura, passando por todas as fases, até a comercialização e assistência jurídica, além
de outros serviços coadjuvantes.

Esse conjunto de serviços tem permitido avançar em termos de produtividade e qualidade do
produto, agregando maior valor e aumentando a lucratividade.

PPPPProdução e comercialização de Mudasrodução e comercialização de Mudasrodução e comercialização de Mudasrodução e comercialização de Mudasrodução e comercialização de Mudas
Com a utilização de mudas dos produtores oriundas de sementes, até então não se conseguia

avançar em produtividade e uniformidade do produto, tendo em vista a diversidade genética e a
polinização cruzada, características das plantas de café conilon.

Com os resultados de pesquisa que geraram variedades clonais de maior desempenho agronômico,
o preço das mudas aumentou muito. Essa constatação levou a Cooperativa a decidir produzir as suas
próprias mudas, com base em jardim clonal composto por matrizes registradas.

A partir de 1993, a cooperativa vem implantando e ampliando seu jardim clonal usando os
clones das variedades desenvolvidas e lançadas pelo Incaper, as cultivares Emcapa 8111, Emcapa
8121, Emcapa 8131, Emcapa 8141 - Robustão Capixaba e Vitória - Incaper 8142.

Atualmente, com um jardim clonal de aproximadamente 30 mil matrizes dessas variedades, a
Cooabriel possui uma estrutura de campo e de viveiro para produção potencial de mais de 4 milhões
de mudas por ano, cuja disponibilização ao cafeicultor é feita por meio de confirmação de pedido
cinco meses antes do plantio.

Para facilitar o acesso dessa tecnologia ao associado, a cooperativa mantém uma política de
preços mais baixos que o mercado e um sistema de financiamento com conversão de mudas em café
(produto) a ser pago na safra.

Por todo esse trabalho bem conduzido, o viveiro da Cooabriel é uma referência em produção
de mudas de qualidade que são disponibilizadas para todo o Estado do Espírito Santo, Bahia, Rondônia,
Pará, entre outros.

Consultoria TécnicaConsultoria TécnicaConsultoria TécnicaConsultoria TécnicaConsultoria Técnica
Esse serviço foi inicialmente realizado em parceria com a antiga Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural (Emater), atual Incaper, por vários anos. Porém, no ano de 2000, identificou-se a
necessidade de ampliar essa ação, contratando três profissionais com o objetivo de atender aos associados
de forma grupal.

A partir de 2002, expandiu-se o trabalho de atendimento ao produtor no escritório da sede e as
visitas programadas nas filiais localizadas no municípios vizinhos, atingindo uma média de 1.200
atendimentos por ano.

Com o lançamento do “Projeto Educampo”, em 2005, através de uma parceria Cooabriel/
Sebrae/Produtor, a cooperativa diversificou sua forma de atendimento. Considerado uma ferramenta
de grande importância para estimular a melhoria da eficiência do produtor, o projeto pretende fazer
com que o produtor conduza suas atividades como uma empresa.

Atualmente, o projeto atende, de forma técnica e gerencialmente, 26 produtores sócios da
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cooperativa, num total de 28 propriedades, localizadas em sete municípios do norte do Estado.
Um outro projeto de atendimento ao produtor está sendo implementado. Trata-se da consultoria

técnica agronômica, que objetiva motivar o beneficiário a conhecer e usar adequadamente as tecnologias
de produção, entender sua aplicabilidade na atividade e os resultados que podem ser alcançados em
produtividade e qualidade. São ao todo 110 produtores que recebem atendimento uma vez por mês,
mas a meta é expandir para 500.

Laboratório de análise de solos e plantasLaboratório de análise de solos e plantasLaboratório de análise de solos e plantasLaboratório de análise de solos e plantasLaboratório de análise de solos e plantas
Os serviços laboratoriais da Cooperativa iniciaram-se em 1996. Atende atualmente cafeicultores

da região norte do Estado do Espírito Santo, e nordeste de Minas Gerais.  De 1997 a 2005, o número
de análises laboratoriais passou de 4.752 para 6.152, perfazendo um aumento de 29,73%, o que
representa mais de 500 análises por mês.

Comercialização de caféComercialização de caféComercialização de caféComercialização de caféComercialização de café
Entre tantos serviços prestados pela cooperativa, a comercialização do café tem se caracterizado

como um dos principais.
Há uma premissa que é sempre repassada ao associado: a cooperativa não é compradora do seu

café. Ao contrário disso, ela desempenha o papel de vendedora, comercializando para ele em conjunto
com os cafés dos outros sócios.

Nos últimos 25 anos, comercializou mais de 5 milhões de sacas de café conilon, evoluindo de
36.486 sacas para mais de 274.687, representando um incremento de 752,85%.

4.1.1.9 Cooperativa Agrária dos Cafeicultores da Região de Aracruz (Cafeicruz)

Teve essa denominação em novembro de 1997, porém sua origem data de fevereiro de 1964
como farinheira, passando a comercializar café a partir de 1988. Com sede no distrito de Guaraná,
município de Aracruz, abrange também os municípios de Linhares e João Neiva. Conta atualmente
com 186 cooperados produtores de café, proprietários rurais e meeiros, em sua grande maioria de base
familiar.

Sob o ponto de vista da transferência de tecnologias aos seus associados, a Cooperativa promove
anualmente um encontro de produtores que já é tradicional, pelo sucesso de participação e repercussão
em toda a região. Para sua realização, tem concretizado parcerias com várias instituições da cadeia
produtiva do café conilon, como o Cetcaf, Incaper, CCCV, Seag e Prefeituras Municipais, através de
suas Secretarias.

Juntamente com essas e outras instituições, a Cooperativa tem criado oportunidades de acesso
não só às tecnologias de produção, mas também às informações gerenciais e mercadológicas aos
produtores da sua região de abrangência.
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4.1.1.10 Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Espírito Santo (Sebrae/ES)

A partir da década de 90 o agronegócio brasileiro e capixaba torna-se referência para o
desenvolvimento das regiões de base fundamentalmente rural. É nessa época que aparece mais
fortemente a globalização e, com isto, as dificuldades tecnológicas e de mercado.

Para que as micros e pequenas empresas pudessem sobreviver, havia a necessidade de se fortalecer
as economias locais para que a população pudesse gerar negócios que promovessem a estabilidade das
economias locais e, conseqüentemente, promover o crescimento das regiões.

Foi com o olhar nesse cenário e nessa realidade que se constatou a necessidade de se
profissionalizar o homem do campo, visando dar-lhe condições de perceber que a sua sobrevivência
exigia a adoção de novas tecnologias, a prática de menores custos de produção e maior conhecimento
do mercado, ou seja, seria preciso enxergar de forma clara a sua atividade, também, da porteira para
fora.

A partir desse momento criou-se no Sebrae uma área especifica para atuação no agronegócio.
O principal objetivo dessa Unidade era o de se integrar aos parceiros, visando criar uma rede de

apoio a esses produtores.
A constituição dessa rede apontou para a necessidade de parceiros que pudessem levar ao

conhecimento desses produtores informação sobre custos de produção (gerenciamento de pequena
propriedade) considerando o mercado e as novas tecnologias. Assim, tem início os trabalhos do Sebrae
voltados para os pequenos produtores rurais legitimados pela Rede.

Com base na realidade econômica do Estado, percebeu-se que a cafeicultura é um dos setores
mais representativos no meio rural.

Foram então celebradas parcerias com algumas entidades, como o Cetcaf, que deu início à
realização dos cursos de profissionalização do cafeicultor e, posteriormente, apoio para a realização de
cursos práticos de cafeicultura.

Também com o Cetcaf, o Sebrae apoiou o estudo para definição do padrão de bebida para o
café conilon.

Outra importante parceria foi com o CCCV, que tinha como objetivo capacitar pessoas, visando
levar o conhecimento sobre a qualidade dos cafés produzidos com o Programa de Classificação e
Degustação de Cafés.

Além dessas parcerias citadas, o Sebrae sempre apoiou eventos e ações que pudessem beneficiar
os produtores de café, a exemplo do Simpósio Brasileiro de Café Conilon.

Com a necessidade de se criar uma tecnologia que fosse sustentável, o Sebrae estruturou uma
metodologia sistêmica de assistência técnica e gerencial – Projeto Educampo, que vem sendo
desenvolvido em parceria com a Cooabriel.

Outro ponto forte da atuação do Sebrae na área do Agronegócio Café foi no Programa de
Certificação de Cafés do Estado em parceria com Seag, Pronova, Incaper e Prefeitura Municipal de
Venda Nova do Imigrante.

Em todos esses trabalhos desenvolvidos, o Incaper tem sido um dos principais parceiros para
que essas ações ocorram, dada à sua capilaridade e sua competência nos aspectos técnicos e de extensão
rural.
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4.1.1.11 Prefeituras Municipais

As prefeituras, no conjunto, têm se constituído numa das principais parceiras na difusão de
tecnologias em geral e no fomento das variedades melhoradas de café conilon. Atualmente detêm
cerca de 19% dos jardins clonais e parte significativa dos viveiros de mudas do Estado.

Representadas por suas Secretarias Municipais de Agricultura ou afins, desenvolvem com o
Incaper e demais entidades e representantes locais amplos Planos Municipais de Desenvolvimento
Rural, a maioria das vezes discutidos e aprovados pelos Conselhos Municipais, que têm contemplado
programações importantes para o desenvolvimento da cafeicultura de conilon em 61 municípios
produtores de conilon.

Ultimamente, as prefeituras têm ampliado sua estrutura técnica com a contratação de profissionais,
aquisição de equipamentos de informática e intensificando sua atuação no campo da assistência técnica
e extensão rural através de convênios com o Incaper, com o objetivo específico de promover um
trabalho integrado, articulado e compartilhado desse serviço.

Levantamento realizado pelo Fórum de Secretários Municipais de Agricultura em maio de
2006 registrou que, no conjunto, as prefeituras possuem ao todo 311 profissionais de níveis técnico e
superior, dos quais 208 são técnicos agrícolas e 62 são engenheiros agrônomos (Tabela 12). Estima-se
que desses, cerca de 120 trabalham com café  conilon. Outros 30 técnicos de prefeituras estão à
disposição do Incaper por força de convênios.

Essa parceria com o Incaper tem proporcionado, nos últimos três anos, uma qualificação mais
adequada desses profissionais das prefeituras sob o ponto de vista tecnológico, metodológico e na
elaboração de projetos de crédito, fundamental para ampliar e qualificar a assistência técnica e a
extensão rural aos produtores.

As prefeituras têm promovido e participado de parcerias na organização de eventos, fóruns de
debate de políticas públicas e encontro de produtores, com o propósito de criar um canal de comunicação
com os produtores e acelerar a adoção de tecnologias transformadoras.

FFFFFonteonteonteonteonte: Fosemag.

TTTTTabela 12abela 12abela 12abela 12abela 12. Número de profissionais atuando nas Secretarias Municipais de Agricultura do Estado do
Espírito Santo, em 2006
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4.1.1.12 Banco do Brasil (BB)

Desde a década de 70, o Banco do Brasil financia a produção de café conilon do Espírito Santo.
No início, foram financiamentos para a implantação de lavouras, sob assistência do extinto

IBC. Depois, vieram os financiamentos de custeio e de comercialização, nos quais os cafeicultores se
apoiaram para introduzir novas tecnologias e para vencerem algumas crises de preços.

Notadamente, em 1995, diante de mais uma crise, o Banco do Brasil foi o agente da última
oportunidade de investimentos com recursos do Funcafé. Naquele ano, foram financiados a renovação
e o revigoramento dos cafezais, com prazo de até cinco anos para pagamento (operações que foram
alongadas posteriormente e seu pagamento final deverá ocorrer em 2012).

A partir de 1996, o Banco do Brasil disponibilizou aos produtores de conilon a Cédula de
Produto Rural (CPR). A CPR é um título cambial que representa uma venda à vista para entrega
futura, ou seja, o produtor usa a CPR para vender a produção futura, recebe à vista e entrega o
produto após colheita, no local e data combinados com o comprador.

As vendas de café conilon em CPR cresceram e, no período agrícola 2005/06, atingiram
R$ 12,6 milhões ou 13,24% do total de recursos captados pelos produtores de conilon através do
Banco do Brasil no Espírito Santo.

Com o advento do Pronaf, a partir de 1996, a demanda por financiamentos cresceu e o Banco
modernizou seu sistema de crédito, tornando-o mais ágil. Essa agilidade permitiu o atendimento de
mais de 32.000 famílias de agricultores. Destas, aproximadamente 21.000 são cafeicultores, e mais de
14.000 cultivam café conilon.

Durante mais de 30 anos de crédito para o café conilon, foram visíveis as mudanças tecnológicas
e de gestão. Das alterações nos espaçamentos até as novas cultivares desenvolvidas pelo Incaper, dos
secadores de fogo indireto, às estufas, as novas formas de comercialização, da estocagem à CPR para
todas as boas mudanças, o crédito do Banco do Brasil esteve disponível como apoio e ferramenta
viabilizadora. Mas foi para irrigar as lavouras que os produtores de conilon mais usaram os créditos
de investimentos. As diversas tecnologias de irrigação são utilizadas pelos cafeicultores capixabas.

A performance dos financiamentos do Banco do Brasil aplicados em lavouras de café conilon
está expressa na Tabela 13. Esses valores não consideram financiamentos para máquinas, equipamentos,
tratores e implementos destinados à cafeicultura, razão para os números ainda pouco expressivos
relativos a investimentos.
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TTTTTabela 13abela 13abela 13abela 13abela 13. Contratos financiados pelo Banco do Brasil para a cafeicultura de conilon do Espírito Santo por ano/safra

Ano/Safra

1996/97

1997/98

1998/99

1990/00

2000/01

2001/02

2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07(1)

TOTAL

5

1

30

23

81

54

148

175

264

282

162

1.219

171.600

30.000

1.059.134

545.358

2.334.316

813.298

4.063.462

4.709.433

7.441.299

12.621.467

6.996.327

40.584.094

7.727

11.288

15.369

13.739

7.676

12.955

13.800

13.833

13.567

109.954

40.467.247

65.424.029

59.709.870

36.869.705

28.022.284

47.905.491

58.236.116

68.509.757

78.421.495

483.565.994

8

23

63

25

117

74

66

49

108

533

58.049

1.221.206

726.155

1.613.799

2.314.589

1.294.967

1.320.293

537.741

2.695.940

11.782.739

7.765

11.334

15.513

13.818

8.162

13.267

14.228

14.282

13.961

112.330

41.584.430

67.190.593

62.770.341

39.296.802

55.987.962

66.010.723

72.644.787

95.309.596

101.754.394

602.549.628

221

63

98

118

124

624

21.587.627

12.100.832

5.647.079

13.640.631

13.640.632

66.616.801

Contratos
(Nº)

Contratos
(Nº)

Contratos
(Nº)

CPR
(Nº)

Contratos
(Nº)

Valor
(R$)

Valor
(R$)

Valor
(R$)

Valor
(R$)

Valor
(R$)

Custeio* Investimento* Comercialização* CPR** Total

* Valores estimados, com base em financiamentos totais à cafeiculura (não há dados separados para arábica e conilon), contratados até 23/04/2006.
** Dados do Banco do Brasil, sobre CPRs de café conilon contratadas até 28/02/2006, no Espírito Santo.
NotaNotaNotaNotaNota: Os valores de financiamentos para investimentos NÃO consideram financiamentos para máquinas, equipamentos, tratores e implementos.
FFFFFonteonteonteonteonte: Banco do Brasil.
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4.1.1.13 Banco do Nordeste do Brasil (BNB)

Atuando no Estado do Espírito Santo desde março de 1999, e responsável pelo atendimento a
28 municípios do norte do Estado. Atualmente com agências plenas nos municípios de Colatina e
Linhares, o Banco do Nordeste vem contribuindo, nos últimos anos, para alavancar o perfil de vários
negócios na região.

Entre as atividades financiadas na região, a cafeicultura destaca-se pela tradição dos agricultores,
garantia de mercado e demanda significativa de financiamentos, compreendendo um universo de
aproximadamente 1.900 operações com mais de 42 milhões aplicados na atividade. Desenvolveu um
importante, amplo e prioritário programa de apoio aos produtores de base familiar, localizado em
regiões secas, apoiando a transferência de tecnologias apropriadas, com material genético mais moderno
e adaptado às condições de plantio com estresse hídrico.

O BNB também investiu em pesquisas científicas, apoiando ações de transferências de tecnologias
conduzidos pelo Incaper, relativas aos projetos Variedade Clonal de Café Conilon Vitória e Vitrine
Tecnológica de Resultados de Pesquisas com Café Conilon no Norte do Estado do Espírito Santo,
através de recursos não reembolsáveis do Fundo de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico
(Fundeci).

Esse projeto possibilitou a capacitação de técnicos da rede de assistência técnica do Estado,
fomentou a produção de mudas dessa variedade e apoiou a sua distribuição aos agricultores familiares
do norte do Estado, especialmente os localizados na região noroeste. Como Banco de desenvolvimento,
para completar essa ação, apoiou financeiramente a realização do evento Noroeste Café Conilon, em
2005, no Município de Barra de São Francisco e, em 2007, no município de Colatina/ES.

Ao longo desses anos, o BNB vem apoiando eventos de natureza técnica, visando à capacitação
dos agentes produtivos que desenvolvem a atividade, sobretudo de base familiar, assim como eventos
de promoção para fortalecimento da atividade, e atração de novos investimentos para a região.

4.1.1.14 Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes)

O Bandes foi criado no final dos anos 60 com a finalidade de contribuir para a recuperação da
economia do Espírito Santo, que passava por sua mais grave crise social – efeitos da crise cafeeira e da
política de erradicação de cafezais. Vem participando de vários programas nessas últimas décadas, que
culminam com avanços na agricultura capixaba, em especial pela cafeicultura.

Desde o início de suas atividades, o Banco incentivou os programas de melhoria da qualidade
e da produtividade do café. Nos anos 70, sua atuação já se voltava para aumento da produção sem
promover o aumento da área plantada. Outro bom exemplo da atuação do Banco foi a própria
implantação da Realcafé, para que essa viesse a se constituir como empresa âncora da cadeia do café
conilon, comprando café, estimulando o plantio e promovendo a melhoria da qualidade desse produto.

Nos anos 90, o Bandes participou da Câmara Setorial do Café e do Programa de Revitalização
da Cafeicultura Capixaba (Recafé). Nesse período, avançou-se na compreensão de que o modelo
tecnológico praticado na cafeicultura estadual possuía imperfeições, desde a implantação das lavouras
até o tratamento do produto após a colheita, com reflexo negativo na produtividade e na qualidade do
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produto. O Banco compreendia que poderia contribuir para esse processo de mudança de padrão
tecnológico.

Atualmente, o Banco prioriza os investimentos que promovam o aumento da produtividade e
a melhoria da qualidade do café, reforçando seu compromisso com a agregação de valor e com a
diversificação das atividades no meio rural, sob condições de sustentabilidade. Não só a difusão
tecnológica, por meio da renovação das lavouras, mas todo o processo produtivo passou a ser alvo da
atuação do Banco, em particular a agricultura familiar.

Em volume de recursos aplicados no setor rural, o Banco financiou, desde 1997, cerca de R$
270 milhões, em investimentos. Deste montante, mais de R$ 180 milhões foram aplicados somente na
cafeicultura, dos quais R$ 72 milhões foram destinados à cultura do café conilon. A partir de 1997, o
Bandes realizou 12.341 operações no setor rural, sendo que somente para o café conilon foram realizadas
3.291, de um total de 8.227 operações com a cafeicultura (Tabela 14, Figura 22).

Nos últimos três anos, o Bandes reforçou sua atuação no meio rural. Somente para a cultura do
conilon, foram liberados aproximadamente R$ 39,1 milhões. Para 2007, a previsão é que esse valor
atinja R$ 18,5 milhões, de um total de R$ 46,5 milhões destinados à cafeicultura. A previsão de
financiamento ao setor rural em 2007 é que ultrapasse os R$ 70 milhões – um crescimento de 17% em
relação ao ano de 2006, quando o Banco financiou cerca de R$ 60 milhões ao setor rural.

NotaNotaNotaNotaNota: Valores em milhares de reais, de maio de 2007 (IPCA). FFFFFonteonteonteonteonte: Bandes.

FFFFFigura 22igura 22igura 22igura 22igura 22. Bandes: Financiamento ao Café Conilon – 1997 a 2006

TTTTTabela 1abela 1abela 1abela 1abela 144444. Bandes: Financiamentos ao setor rural - 1997 a maio de 2007

NotaNotaNotaNotaNota: *Valores em milhões de reais, de maio de 2007 (IPCA); **Valores até 21 de maio de 2007. F F F F Fonteonteonteonteonte: Bandes.
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4.1.1.15 Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil (Sicoob)

O Sicoob atua no cooperativismo de crédito no Espírito Santo desde 1989 e é uma alternativa
ao sistema bancário, pois contribui para o desenvolvimento do associado, da população e da economia
da região onde atua.

As cooperativas do Sistema aplicam os recursos dos associados nos municípios nos quais têm
agências, por meio dos empréstimos, gerando assim novos negócios e impulsionando a economia
capixaba.

Até o início de 2006, a atuação do Sicoob no Espírito Santo foi voltada principalmente para o
agronegócio, e a instituição se consolidou como a segunda maior investidora no crédito rural e a
principal repassadora de recursos do Funcafé no Estado.

Nas últimas cinco safras, incluindo a de 2006/2007, o Sicoob liberou R$ 232,5 milhões oriundos
do Funcafé para o custeio, a colheita e a estocagem do café. O montante disponibilizado pelo Sistema
no Estado aumenta a cada ano. O valor passou de R$ 27,8 milhões na safra de 2002/2003 para R$
83,9 milhões na safra de 2005/2006, representando um crescimento de 201,8% no período (Tabela
15).

As ações do Sicoob relacionadas ao desenvolvimento do agronegócio capixaba não se restringem
apenas à concessão de crédito. O Sistema patrocina e apóia diversos eventos que visam estimular o
segmento, como o Simpósio Brasil Café Conilon. No Espírito Santo, são nove cooperativas do Sicoob
que operam com 62 agências e têm cerca de 45 mil associados.
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nTTTTTabela 15abela 15abela 15abela 15abela 15. Aplicação de crédito para a cafeicultura no Estado do Espírito Santo por ano/safra

Ano/Safra

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

TOTAL

7.510.000,00

6.180.000,00

11.730.000,00

30.000.000,00

17.500.000,00

72.920.000,00

1.146

996

1.480

2.630

1.332

7.584

6.553,23

6.204,82

7.925,68

11.406,84

13.138,14

9.614,98

2.923.137,20

33.427.673,00

25.803.470,00

37.310.000,00

99.464.280,20

305

3.220

1.942

2.143

7.610

9.584,06

10.381,26

13.287,06

17.410,17

13.070,21

17.457.177,98

10.515.327,00

15.631.998,00

16.493.900,00

60.098.402,98

590

377

429

340

1.736

29.588,44

27.892,11

36.438,22

48.511,47

34.618,90

27.890.315,18

50.123.000,00

53.165.468,00

83.803.900,00

17.500.000,00

232.482.683,18

Valor Valor ValorOperação
nº

Operação
nº

Operação
nº

Média por
operação

Média por
operação

Média por
operação

Total

Custeio Colheita Estocagem

- - - - - -

FFFFFonteonteonteonteonte: SICOOB-ES.
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4.1.1.16 Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes)

O histórico do crédito rural no Estado do Espírito Santo é um dos mais ricos em termos de
experiência positiva com relação à aplicação de recursos financeiros de forma orientada ao pequeno
produtor rural. Nesse campo, o Banestes vem semeando importante participação desde a sua criação,
há quase 70 anos.

O Crédito Rural Banestes, graças à capilaridade de sua rede de atendimento, está ao alcance do
produtor rural em todo o Estado. A instituição está presente em todo o território capixaba, por onde
se distribuem atualmente 115 agências.

Na carteira de Crédito Rural Banestes, o café tem participação representativa. No que concerne
aos recursos destinados à atividade em 2005, que atingiram o valor de R$ 92 milhões, R$ 46,4 milhões
(ou 50%) foram aplicados na cafeicultura (arábica e conilon). O café conilon, por sua vez, absorveu
R$ 28 milhões (ou 60%) do total aplicado na atividade.

Contando a partir do início de 2003 até final de 2005, o Banestes destinou à cultura do café
conilon um total de R$ 61,54 milhões, que abrangem 7.106 contratações.

4.1.1.17 Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Espírito Santo (Fetaes)

É uma entidade sindical, filiada à Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(Contag) e Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Atua no Estado representando 400 mil trabalhadores familiares, proprietários ou não da terra,
assentados dos programas de reforma agrária, aposentados da agricultura e trabalhadores assalariados,
através de 50 Sindicatos de Trabalhadores Rurais (STR), filiados, abrangendo 75 dos 78 municípios
capixabas.

Como entidade representativa de trabalhadores da agricultura, a organização tem empreendido
estratégias operacionais ao longo das principais cadeias produtivas do Estado, especialmente a do café
conilon, pela importância desse produto na geração de empregos e na composição da renda dos
agricultores familiares. Essas ações têm sido pautadas na assistência técnica por meio dos Sindicatos
filiados, na organização da produção através da abordagem associativa (associações e cooperativas de
crédito e produção), na capacitação dos produtores e técnicos em qualidade do produto, na luta por
política de crédito mais justa e na abertura de canais de comercialização para o café conilon, através de
contatos institucionais.

Uma outra frente importante empreendida pela Fetaes é a busca de garantia dos direitos
trabalhistas dos trabalhadores e assalariados rurais que atuam na cadeia produtiva do café. Essa ação
gerou cursos de capacitação sobre os direitos trabalhistas, além de um diagnóstico da relação de trabalho
na cultura do café conilon capixaba.

4.1.1.18 Sindicato da Indústria de Torrefação e Moagem de Café do Estado do Espírito Santo (Sincafé)

O conilon é o que melhor traduz café especial.     O destaque que o café conilon vem obtendo no
mercado consumidor, incluindo os cafés diferenciados, é resultado das inovações tecnológicas adotadas
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em todos os elos da cadeia produtiva. A maior evolução tecnológica do café ocorreu aqui no Brasil,
segundo dados do Instituto Capixaba de Pesquisa Técnica e Extensão Rural (Incaper).

O aumento do consumo dos cafés diferenciados está acontecendo em razão da mudança nos
hábitos do consumidor. Os aficcionados consumidores de café estão se rendendo aos encantos e sabores
dos drinques, coquetéis, tortas, bolos, balas e outros quitutes feitos com café.

As Cafeterias – já são mais de 30 em funcionamento na Grande Vitória – são o ambiente ideal
para o consumo de cafés e seus derivados. A Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) aponta
um crescimento de 10% ao ano no consumo desse tipo de café, e no Espírito Santo o consumo de
cafés diferenciados cresce 15% ao ano. De todo o café consumido no país, cerca de 10% são cafés
especiais, em sua maioria, conilon.

Aliado à grande evolução tecnológica das empresas torrefadoras de café do Espírito Santo, o
produto produzido aqui no Estado está entre os melhores do país, algumas empresas já com o Selo de
Qualidade do Programa de Qualidade do Café (PQC), conferido pela Associação Brasileira da
Indústria do Café (ABIC).

O Sindicato da Indústria de Torrefação e Moagem de Café do Estado do Espírito Santo
(Sincafé), que congrega 13 empresas torrefadoras, tem trabalhado incansavelmente para solidificar,
a cada dia, o segmento econômico que representa, e é responsável pela articulação do setor com os
demais atores do setor produtivo local, nacional e internacional.

4.1.1.19 Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes)

A Faes é uma entidade privada, filiada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA). Foi criada em 1951, congregando atualmente 53 Sindicatos Rurais Patronais ativos.

Está presente em todos os municípios do Estado por extensão de base do município sede do
sindicato e representa cerca de 35 mil produtores capixabas, grande parte dos quais trabalham com
café conilon.

Como representante legítimo da classe produtora rural em diversos organismos públicos e
privados, a Faes tem representação em 83 entidades governamentais e não-governamentais, com
destaque para a representação volante do Conselho Deliberativo da Política Cafeeira Nacional (CDPC)
e do conselho Nacional do Café (CNC).

Seu poder de articulação com as entidades componentes do agronegócio café conilon, associado
à sua capacidade de mobilização de produtores através de seus sindicatos, tem se constituído em fator
preponderante no processo de transferência de tecnologias aos cafeicultores.

Portanto, sua representação e atuação aos cafeicultores, ao longo dos anos, posicionam e
credenciam a entidade como uma das responsáveis pelo avanço da cafeicultura de conilon no Estado.

4.1.1.20 Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar)

Instituição de direito privado e paraestatal, é mantida pela classe patronal rural e vinculada à
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Espírito Santo (Faes).

Tem como objetivo organizar, administrar e executar a formação profissional e a promoção
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social de jovens e adultos, homens e mulheres que exerçam atividades no meio rural, visando contribuir
com a sua profissionalização, integração na sociedade, melhoria de qualidade de vida e pleno exercício
da cidadania.

Nos últimos cinco anos, a entidade realizou 69 treinamentos e seminários sobre cafeicultura,
beneficiando 10.069 pessoas, especialmente trabalhadores e produtores rurais. Assim, tem contribuído
fortemente para avanço da cafeicultura do Estado.

4.1.1.21 Centro do Comércio de Café de Vitória (CCCV)

Com 60 anos de existência, o CCCV mantém os objetivos de defender os interesses de seus
associados, promover a união dos agentes que trabalham no setor de comércio e cooperar com os
Governos Federal, Estadual e Municipal, quando o sentido da cooperação tratar do amparo da
cafeicultura nacional.

Fundado em 1947, começou a ser estruturado quando foi assinada uma Resolução para a criação
de um fundo de arrecadação de uma taxa cobrada por saca de café exportado.

Como associação de classe de âmbito estadual e sem fins lucrativos, congrega e representa os
comerciantes, exportadores e indústrias, além de armazéns gerais e corretoras de café do Estado do
Espírito Santo.

Buscando sempre uma representação de excelência para o setor, o CCCV tem trabalhado a
defesa da livre iniciativa, a união do desenvolvimento do mercado de café, a padronização tecnológica
para melhorar a qualidade e a produção de café do Estado, além da pesquisa e divulgação de mercado
cafeeiro.

A partir de 1994, com a estruturação do Cetcaf, do qual é membro fundador e seu maior
mantenedor, foi possível promover um intercâmbio entre os diversos setores do agronegócio café.
Essa estratégia possibilitou uma interação que levou à construção de uma agenda de cooperação que
vem sendo desenvolvida ao longo de todos esses anos.

Trata-se, portanto, de um trabalho constante de aproximação que tem proporcionado o
adensamento da cadeia produtiva do café, exemplificado por inúmeras participações conjuntas em
eventos e debates tecnológicos e de mercado, fóruns de discussão de políticas públicas e parcerias
institucionais em vários certames que têm como objetivo a promoção dos cafés capixabas.

Em 2003, diante de um cenário de dificuldades enfrentado pelos agentes do arranjo produtivo
cafeeiro, caracterizado pela necessidade de maior e melhor conhecimento das tecnologias de produção
e/ou recursos para investimentos, guerra de preços do café torrado e moído praticado pelas indústrias
que levavam a uma desvalorização do produto em paralelo com a crescente exigência dos consumidores
por melhorias na qualidade e a ameaça da concorrência de outros Estados, tornava-se necessária a
valorização e a conseqüente promoção do café do Espírito Santo. Consciente da importância da
capacitação para o setor, o CCCV fundou, naquele ano, o Centro de Treinamento Avelino Dadalto
(CTAD), visando ao aperfeiçoamento técnico de pessoas ligadas diretamente ao setor cafeeiro, desde
o plantio até o consumo final.

Desde sua fundação até maio de 2007, o Centro de Treinamento Avelino Dadalto formou 366
profissionais nas áreas de classificação e degustação de café e barista, contribuindo maciçamente para
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a obtenção de ganhos expressivos de qualidade em três áreas importantes do setor cafeeiro: a produção,
a industrialização e o consumo final. A difusão dos treinamentos do CTAD alcançou 6 estados
brasileiros e 27% dos municípios do Estado Espírito Santo e ainda profissionais da Rússia e do Japão.

Nesses quatro anos de trabalho ininterrupto, o CTAD contribuiu para o mercado cafeeiro
capixaba com a especialização de profissionais e a valorização do produto, que é esteio da economia
agrícola no Estado, fazendo com que as indústrias levassem ao consumidor um café de qualidade
apreciada e que o produtor alcançasse o valor merecido pelo seu trabalho.

Para os próximos anos, o CCCV, por intermédio de seu Centro de Treinamento, pretende
interiorizar seus cursos e intensificar treinamentos específicos para o café conilon, sem abrir mão de
sua dedicação dispensada à cultura do café arábica, buscando, assim, revelar o grande valor contido na

produção das terras capixabas.

4.1.1.22 Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café (Cetcaf)

O Cetcaf é uma entidade não-governamental, criada em dezembro de 1993 com a função
precípua de ser o órgão de ligação entre os diversos setores do agronegócio café.

Tem sido um dos grandes articuladores no processo de união da cadeia produtiva do café, em
especial do conilon.  Exemplo marcante desse trabalho é a aproximação que promove, desde 1994, do
setor de produção aos setores da indústria e da exportação, representados pelo Sindicato dos Torrefadores
e pelo CCCV.

As interações entre os segmentos associados ao café têm sido de diversas formas e oportunidades,
especialmente nos intercâmbios tecnológicos e científicos, através dos eventos, ou mesmo nos fóruns
de políticas cafeeiras, como na Câmara Setorial do Café.

Tem pautado suas ações também na modernização tecnológica, visando à mudança de perfil da
cafeicultura do Estado, com foco na profissionalização do cafeicultor, através da realização de cursos,
encontros e simpósios nas diversas regiões produtoras do Estado.

Já conta com a marca de mais de 200 cursos profissionalizantes realizados e coordenou seis
edições do Simpósio Estadual do Café. Contempla ainda, em seu portifólio de realizações, participações
em estudos e diagnósticos, sendo presença marcante em todos os fóruns, discussões e debates de
interesse do agronegócio café.

Tem com seu trabalho conquistado posição de destaque no processo de transferência de tecnologia

aos cafeicultores do Estado não só de conilon, como também de arábica.

4.1.1.23 Projeto Desenvolvimento Local Sustentável (DLS) e Cooperação Técnica Alemã (GTZ)

O Projeto Desenvolvimento Local Sustentável (DLS) é uma cooperação internacional entre a
Seag através do Incaper e a Cooperação Técnica Alemã (GTZ) desde 2000. Iniciado como Prorenda,
enfoca o desenvolvimento local como uma metodologia para promover o desenvolvimento sustentável
por meio da participação multissetorial de diversos agentes governamentais, sociais e empresariais, no
planejamento, na execução, no monitoramento e na avaliação de ações integradas. O DLS tem como
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estratégias centrais a promoção da agricultura familiar através da agroecologia e o manejo sustentável
dos recursos naturais. Tendo em vista a importância que a cafeicultura tem para a agricultura familiar
do Espírito Santo, o projeto tem desenvolvido diversas ações na área do café, como estudos de cadeias,
planos de negócio, capacitação de técnicos e produtores, apoio na certificação e comercialização.

Inicialmente em 2003, através da visita do consultor da GTZ, Robert Rosskamp, o tema da
sustentabilidade, principalmente em relação às questões ambientais, foi abordado, destacando a
necessidade de desenvolver ações de conservação do solo e dos recursos hídricos na cafeicultura capixaba.
Em início de 2004, foram apresentados os resultados de um diagnóstico sobre a Cadeia Produtiva e
Comercialização do Café Arábica Proveniente da Agricultura Familiar no Estado do Espírito Santo,
realizada pela Ruralter, contratada pela GTZ. Esse diagnóstico apresentou um amplo panorama da
situação e de sugestões de ações e estratégias para solucionar os problemas da cafeicultura familiar no
Espírito Santo. No final de 2004, através da consultora da GTZ/GFA Christian Woda, foi realizado
um estudo sobre as “Perspectivas de uma Cafeicultura Sustentável no Espírito Santo”. Este estudo
desenvolveu recomendações para a implementação de um Projeto Piloto – o Projeto Café Sustentável
do Espírito Santo –, iniciado em maio de 2005.

Esse projeto visa desenvolver estratégias e ações, com base em um modelo gerencial e tecnológico,
com enfoque no aumento da produtividade e na diversificação da produção, na melhoria da qualidade
para agregação de valor ao café, na comercialização e no manejo sustentável dos recursos naturais.
Busca tornar a cadeia produtiva da cafeicultura capixaba mais competitiva e baseada em critérios de
sustentabilidade. O projeto é fruto de uma cooperação entre a Secretaría de Agricultura, Abastecimento,
Aqüicultura e Pesca do Estado Espírito Santo (Seag), por meio do Instituto Capixaba de Pesquisa e
Extensão Rural (Incaper), a Cooperação Técnica Alemã (GTZ) e o grupo empresarial alemão
Neumann Kaffee Gruppe (NKG). A GTZ e a empresa Neumann já vêm participando de plataformas
internacionais focadas na questão da sustentabilidade e direcionadas para conciliar eficiência econômica,
responsabilidade social e proteção ambiental. Em função disso, o projeto se integra à iniciativa do
Código Comum para a Comunidade Cafeeira (CCCC), uma plataforma internacional que visa
promover e incentivar a sustentabilidade no mercado principal na cadeia do café verde. Além disso,
leva em consideração diversos padrões existentes, como Utz Kapeh, Rainforest Alliance, Produção
Integrada de Café (PIC) - Embrapa, Orgânico e Fair Trade (justo e solidário).

As diversas ações do projeto vêm sendo realizadas em parceria com órgãos governamentais –
como o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-ES) e as Prefeituras
Municipais – e organizações não-governamentais (ONGs), como a Federação de Trabalhadores na
Agricultura do Estado do Espírito Santo (Fetaes), a Associação Chão Vivo e o Centro Tecnológico do
Café (Cetcaf), bem como diversas entidades de produtores familiares e sindicatos de trabalhadores
rurais. Entre as diversas ações desenvolvidas pelo projeto destacam-se os estudos da cadeia produtiva
e custos de produção, a capacitação e a assessoria de técnicos e produtores em tecnologias de produção
(Boas Práticas Agrícolas), a colheita e pós-colheita, os sistemas de garantia/certificação, a gestão de
propriedades e da comercialização, o desenvolvimento de oportunidades de inserção no mercado e o
trabalho de marketing. O projeto abrange 200 famílias de produtores, focando 13 municípios nas
regiões de café arábica e conilon.
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4.1.1.24 Empresas Tristão – RealCafé

1935. O mundo vivia sob o impacto da grande depressão econômica, cujas conseqüências
atingiram profundamente o café, mola propulsora da economia brasileira de então. É neste cenário
que José Ribeiro Tristão chega à cidade de Afonso Cláudio, no Espírito Santo, para abrir uma loja de
variedades que teria o nome de seu pai: a Casa Misael, berço das empresas Tristão.

Apostando no café como moeda, Tristão expandiu suas atividades comerciais. Logo, o café
tornou-se seu principal negócio, passando a ser exportado em 1960. Naquela ocasião, Jônice Tristão já
se encontrava à frente dos negócios, dando prosseguimento à importante obra recebida do pai.

Em 1971, era inaugurada a Realcafé Solúvel do Brasil, arrojado empreendimento que
consolidou-se como o grande incentivador da produção do café conilon no Espírito Santo.

As empresas Tristão muito se orgulham em ter tido participação ativa na história de sucesso
protagonizada pelos produtores capixabas, que, com muita garra e pioneirismo, conseguiram vencer
os mais diversos preconceitos para implantar uma nova cultura de café nas regiões do norte do Estado.

A cafeicultura capixaba, na época, quase exclusivamente de arábica, entrou em franca decadência
por volta de 1962, com a exaustão dos solos e o surgimento de novas pragas, o que resultou em baixa
produtividade e conseqüente queda na qualidade do produto. Pouco tempo depois, sobrevêm os
impactos da erradicação dos cafezais, incentivada pelo Governo Federal, e o Espírito Santo foi um
dos Estados que mais sofreu com aquela política.

A crise acentuou-se em 1966/67, quando houve um elevado êxodo rural, sobrando apenas
algumas lavouras de uma pequena quantidade de abnegados produtores que ainda mantinham
esperanças em dias melhores. O Estado, através de seus governantes, exportadores e produtores de
café, envidou, sem sucesso, muitos esforços para que o Governo Federal reconsiderasse esta política.

Em 1969, a Organização Internacional do Café decidiu estipular cotas de exportação para os
países produtores, buscando evitar a excessiva queda dos preços do café. Neste mesmo ano, o extinto
IBC aprovou um plano de renovação do parque cafeeiro brasileiro e, mais uma vez, o Espírito Santo
viu-se prejudicado pela política implantada. As regiões capixabas privilegiadas pelo plano foram
somente as que estavam acima de 600 metros de altitude, deixando de fora diversos municípios,
principalmente os do norte do Estado.

A apreensão era generalizada entre os sofridos cafeicultores. Foi então que pioneiros locais,
lideranças e autoridades promoveram uma campanha de conscientização entre os produtores,
incentivando o plantio do robusta. Concluiu-se que uma possível solução era a introdução de uma
nova variedade de planta, o conilon, mais resistente às pragas e doenças que poderia ser cultivado em
regiões mais baixas e de clima quente.

Mas não havia financiamento nem apoio para o conilon. A grande incerteza era como e para
quem vender o robusta, se o mercado era pequeno e os preços muito irregulares. O melhor argumento
a favor era que a indústria de solúvel, cujo consumo crescia nos Estados Unidos e na Europa, utilizava
este produto como matéria-prima e poderia ser o canal adequado para o escoamento da produção.

Nessa mesma época, a Tristão rompia a tendência das autoridades federais de autorizar a instalação
de indústrias de café solúvel somente em São Paulo, Paraná e Minas Gerais e iniciava a implantação
da Realcafé, enquanto a cultura do conilon contava com o empreendedorismo de muitos pioneiros,
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que assumiram o risco, a contragosto das políticas oficiais.
A resistência ao conilon vinha tanto do Governo quanto das regiões que cultivavam arábica.

Temia-se que as lavouras de robusta viessem a substituir os cafés finos, dados os menores custos de
produção e elevada produtividade. Neste panorama, os ousados e pioneiros produtores iniciaram as
suas lavouras por sua própria conta e risco, sem qualquer auxílio financeiro do Governo.

A Tristão apoiou e incentivou os produtores a seguirem naquela empreitada, quando o Senhor
Jônice Tristão, ao receber nosso saudoso Dr. Eduardo Glazar, então prefeito de São Gabriel da Palha
e líder do movimento em prol do conilon, afirmou: “Vocês podem plantar, que eu garanto a compra
de todo o café que vocês produzirem”. A Realcafé, na época, estava dimensionada para processar 100
mil sacas de café ao ano, o que absorveria toda a produção do conilon.

Aquele momento, segundo o próprio Dr. Eduardo, tornou-se um marco na trajetória gloriosa
do nosso conilon, motivo de orgulho dos capixabas. Atualmente, quase quatro décadas depois, a
Realcafé, agora sob o comando de Sérgio Tristão, industrializa cerca de 400 mil sacas de café a cada
ano. O Espírito Santo, por sua vez, tornou-se o segundo maior produtor mundial de robusta, com
safras que superam os sete milhões de sacas.

4.1.1.25 Redes de Comunicação

O interesse da mídia capixaba pela atividade cafeeira remonta quase três décadas. Esse fato é
plenamente justificável pela importância econômica e social que o setor representa. No Espírito Santo,
o café é notícia. Um exemplo marcante dessa interação é o pioneirismo do “Jornal do Campo” – TV
Gazeta/Globo que está no ar há 28 anos. Trata-se de um programa especializado na área rural.

Ao longo desses anos, matérias técnicas, boletins diários, reportagens, cadernos especiais e outros
foram exaustivamente utilizados pelos Meios de Comunicação em Massa (MCM) – Televisão, Rádio,
Jornal, Revista e Internet –, com o objetivo de difundir informações, conhecimentos e tecnologias.

Por se tratar de uma cadeia produtiva em que o Estado se posiciona como líder em avanços
tecnológicos e pelo contingente de pessoas envolvidas com a atividade, o café conilon recebe atenção
especial. Importantes iniciativas são fundamentais para ampliar o espectro de ações no trabalho
profissional de difusão de informações.

Semanalmente, além do “Jornal do Campo”, os programas “Mundo do Campo”, da TV Vitória/
Record, “Country & Cia”, da TV Capixaba/Band e “Nosso Campo”, da TVE e, diariamente, os
diversos telejornais dessas emissoras e da TV Tribuna, além das Tvs locais (interior), levam às casas
das famílias capixabas uma série de matérias de conteúdo qualificado, fundamentais ao processo de
socialização da informação.

Nessa mesma direção e propósitos, as rádios contribuem com o processo de difusão de informações
numa linguagem informal do cotidiano, estabelecendo um vínculo fiel e duradouro com o ouvinte
cafeicultor. O café conilon no Estado é sempre um excelente tema de discussões e debates.

Além do universo audiovisual, a mídia impressa tem, nos arquivos, os registro da evolução da
cafeicultura de conilon no Espírito Santo. Os principais jornais que circulam diarimante em nossos
78 municípios, A Gazeta e A Tribuna, dão atenção especial à atividade, assim como os impressos
regionais Tribuna do Cricaré e Folha do Espírito Santo, que circulam no norte e no sul do Estado,
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respectivamente, e as dezenas de jornais locais, com periodicidades semanal, quinzenal e mensal, que
regularmente trazem informações sobre o conilon capixaba.

Nenhum outro Estado da Federação tem relação tão forte com a cafeicultura. O Espírito Santo
respira café, e o conilon é o principal responsável por essa ligação. Essa situação é conhecida e
multiplicada pela mídia. No interior ou nos grandes centros urbanos, quando numa conversa entre
vizinhos, produtores, estudantes, profissionais da área, empresários, investidores, dentre outros, há
referências sobre o café, não será novidade que surjam algumas manifestações, tais como: “é eu vi, eu
li, eu ouvi”.

4.1.1.26 Empresas  de Assistência Técnica Privada e Autônomos

São inúmeras e importantes as ações de assistência técnica privada, protagonistas do trabalho de
transferência de tecnologia, juntamente com as instituições públicas, e que ajudaram sobremaneira a
evolução do agronegócio café conilon.

Também são inúmeras as instituições, o campo de atualização e a natureza de seus serviços.
Apenas para enfatizar essa importância, porém sem o propósito de esgotar essa temática, citam-se
alguns trabalhos que, no conjunto, têm sido fundamentais para promover mudanças na base tecnológica
desse produto: as empresas e os profissionais de equipamentos de irrigação, de adubos, agroquímicos,
mudas, máquinas e equipamentos de preparo de solos, poda, colheita e pós-colheita. Outro campo de
atuação de empresas privadas e profissionais autônomos que merece destaque é o planejamento,
especialmente na elaboração de projetos técnicos.

Reconhece-se, portanto, o esforço e a dedicação do conjunto de empresas e profissionais privados
no progresso técnico da atividade cafeeira do Estado do Espírito Santo, especialmente a cafeicultura
de conilon.

4.11.27 Produtores Experimentadores

Em meio ao grande esforço de geração, difusão e transferência de tecnologias, há de se registrar
a importância dos chamados “produtores experimentadores”. Trata-se de uma categoria diferenciada
de agricultores que apresentam atributos e visão da atividade que os distinguem dos demais.

Neste caso, possuem características e aptidão que são afetadas e que interessam ao campo da
pesquisa. Possuem habilidade e atitude de observação e interpretação de fatos naturais. Apresentam
imaginação criativa, disciplinada e relacionam bem as idéias. Detêm percepção acurada, são interessados
e geralmente gostam muito do que fazem. Na maioria das vezes suas histórias como experimentadores
têm origens nas relações iniciais diretas ou indiretas com pesquisadores ou entidades de pesquisas.

No Espírito Santo, a atuação desses produtores é marcante na cultura do café conilon,
especialmente na identificação e seleção de clones com características agronômicas interessantes, manejo
e condução de plantas e de ervas daninhas, diferentes arranjos de espaçamento, associação do café com
outras espécies, métodos alternativos de controle de pragas e doença, adubação verde e compostagem
orgânica.

Apenas para fins de registro citam-se os trabalhos desenvolvidos pelas famílias Basto, Bizi,
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Fiorese, Partelli; por profissionais autônomos, como José Sebastião Machado Silveira, Francisco Luis
da Silva Felner, José Francisco Tauffner e pela produtora de café conilon orgânico Maria do Carmo
Lubiana.

Porém, para que esses resultados possam ser extrapolados e socializados para o conjunto de
agricultores, é recomendável que, pelo menos em sua fase final, sejam avaliados por método científico,
e, especificamente, em se tratando de variedade, esta só deve ser disponibilizada após registro no
Serviço de Proteção de Cultivares do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abstecimento (MAPA).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS5. CONSIDERAÇÕES FINAIS5. CONSIDERAÇÕES FINAIS5. CONSIDERAÇÕES FINAIS5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mobilização do poder local do município de São Gabriel da Palha, localizado na região
noroeste do Estado do Espírito Santo deixou um legado valoroso na busca constante da excelência de
produção do café conilon e, mais do que isso, conferiu maior confiança e segurança na consolidação
de sua cadeia produtiva. A perseverança  foi a característica mais marcante naquele momento de crise
econômica e social, produzido pelo Programa de Erradicação  dos Cafezais do  Governo Federal, no
período de 1963 a 1966, e pela não inclusão de regiões abaixo de 400 m de altitude no Plano de
Renovação de lavouras cafeeiras, lançado em 1969. Portanto, a saga desse produto e o embrião das
ações de transferência de tecnologias têm como marco o ano de 1970.

O grande saldo positivo desse processo foi a criação de uma rede de articulação e de decisões
locais que proporcionaram à cafeicultura de conilon um crescimento endógeno ao Estado do Espírito
Santo, ficando muito pouco dependente de decisões de âmbito federal.

É plenamente perceptível, atualmente, a evolução das articulações entre o setor público e privado,
bem como a institucionalização e profissionalização dessas relações que visam ao desenvolvimento e à
promoção do produto. Essa tem sido a principal estratégia facilitadora do processo de inovação,
promotora da melhoria do nível de informação e contribuidora de um  ambiente de cooperação. Essa
interação institucional tem sido a chave do avanço do  trabalho de difusão e transferência de tecnologia
para o café conilon.

Do ponto de vista econômico, a utilização de tecnologias, especialmente as variedades melhoradas,
associadas a tantas outras inovações não menos importantes, proporcionou o crescimento da
competitividade das lavouras de conilon, culminando com a expansão da produção em torno de 200%
e da produtividade em 160% , com crescimento da área em apenas 14%, nos últimos 14 anos. Foram
cerca de R$ 900 milhões de renda adicional e aproximadamente 33 mil novos empregos por ano,
somente no setor de produção. São poucas as regiões do mundo que tiveram impactos tão significativos
como esses quando a temática é café.

É preciso lembrar que a produtividade média atual do Espírito Santo de 24 sc. benef./ha tem
muito a crescer a partir de 2008, tendo em vista a adoção da variedade clonal Conilon Vitória, lançada
em 2004, que já está presente em todos os 190 jardins clonais distribuídos estrategicamente no Estado
e que começa a ser disponibilizada aos produtores. Com essa variedade também foram instaladas 46
lavouras demonstrativas em propriedades de produtores selecionados em toda a área produtora que
estão sendo utilizadas pelos profissionais de extensão dos municípios para facilitar o trabalho de
transferência de tecnologia.
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Outro ponto que reforça essa afirmação é a implantação do Programa de Renovação de Lavouras
cafeeiras, lançado recentemente pelo Banco do Brasil e já adotado pelos demais agentes financeiros.
Essa ação tem a participação especial do Incaper, que estará preconizando as tecnologias que serão
utilizadas no programa. O foco principal será a renovação de lavouras que produzem abaixo da
média estadual.

Também merece atenção o programa que o Governo Estadual, através do Incaper, está
desenvolvendo na região sul do Estado especificamente para o conilon. Essa região tem apresentado
baixo desempenho econômico devido ao nível tecnológico empregado na cultura, apesar de apresentar
melhores condições edafoclimáticas, se comparada com a região  norte.

Para resolver esse problema, foi implantada uma base de difusão e transferência de tecnologia
na Fazenda Experimental de Bananal do Norte, Cachoeiro do Itapemirim, com todo o aparato
tecnológico necessário para a capacitação de produtores e técnicos e proporcionar efeitos demonstrativos
impactantes. Trata-se de uma “vitrine tecnológica”, que já começa a ser visitada pelos técnicos, viveiristas
e produtores através de excursões e utilizada como unidade demonstrativa em dias de campo e cursos.
Com essas ações de capacitação e de socialização das tecnologias disponíveis pode-se avançar muito
mais nos indicadores de produtividade e qualidade.

O cenário para o café conilon no Estado para os próximos sete anos é a produção alcançar a
marca de 12 milhões de sacas, a produtividade média atingir 40 sc. benef./ha, com a área plantada
estabilizada.
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