
SÃO GABRIEL DA PALHA - ES  ANO XXXI Nº 211-ABRIL-MAIO - 2017

GUIA DO CAFEICULTOR

ESTÃO ABERTAS AS 
INSCRIÇÕES PARA O XIV 
CONCURSO CONILON DE 

EXCELÊNCIA 

A foto acima retrata - Lavoura plantada no 
espaçamento 3,5 X 0,60 metros na 2° colheita 

– Condução com 2 hastes/planta.

Ver PÁGINA 05

O estado do Espirito Santo é o principal produtor 
de café conilon do Brasil. Pela tradição no cultivo 
e empreendedorismo dos produtores, centros de 
pesquisa e consultores, possui uma das melhores 
tecnologias a nivel mundial para produção desta 
espécie.

Podemos verificar que na ultima decada a 
tecnologia de maior alcance  e resultado foi a 
poda programada de ciclo, que tornou-se muito 
importante no sistema produtivo. Mas, além desta, 
outras tecnologias têm apresentado excelentes 
resultados de produção. 

O adensamento de plantio, é uma técnica de 
excelentes resultados, pois na cafeicultura, como 
em grande parte das culturas, a produtividade, 
dentro de certos limites, guarda relação com o 
número de plantas por hectare. 

Além disso, plantas mais próximas, produzem 
menos individualmente e se estressam menos 
com a produção, podendo se recuperar melhor 
para a safra seguinte, resultando em maiores 
produtividades por área. 

A CONSTITUCIONALIDADE 

DO FUNRURAL  
O Supremo Tribunal Federal, reconheceu a 

constitucionalidade do Fundo de Assistência 
ao Trabalhador Rural-Funrural. Veja mais em 
Noções Legislativas - página 05

Cooabriel presente 
no Fórum Baiano 

das Cooperativas do 
Agronegócio

Como fator de grande importância no processo 
produtivo, a armazenagem é um dos serviços que a 
cooperativa disponibiliza a seus sócios, com agregação 
de valor à sua atividade . A armazenagem, representa 
muito mais do que um galpão físico para os produtores 
estocarem seu café, constitui na verdade, a agregação 
de um conjunto de funções. 

Os armazéns oferecem aos associados balança 
automática de precisão, descarga rápida, máquinas 
modernas e de alta qualidade, classificação 
padronizada do café e seguro. A armazenagem é por 
tempo indeterminado, com empréstimo da sacaria para 
depositar o café pilado, sem quebra de peso, sem custo 
adicional para o sócio. Ainda, o café é transportado para 
os armazéns, sem ônus para o produtor associado. 

Os armazéns da Cooabriel são modernos e bem 
equipados, construídos sob avançados padrões 
tecnológicos, que asseguram qualidade ao produto 
durante o tempo de armazenagem. Nos armazéns da 
cooperativa o café, na sua recepção, sofre uma análise 
técnica para sua classificação e padronização, visando 
às melhores cotações de mercado.

ARMAZENAGEM

O Dia de Campo, realizado pela Cooabriel em meados de abril (14/04), em Boa Esperança-ES, a partir do 
projeto Conilon Eficiente, debateu sobre o  uso de técnicas alternativas e ou manejos que possibilitem a uma 
maior convivência com períodos de estiagem. Mais na página 08.

Dia de Campo – Conilon Eficiente 
Cooabriel - debate Técnicas alternativas 

de manejos de água e solo

Conselheira  da 
Cooabriel participa 

de missão 
internacional

A Conselheira administrativa da Cooabriel, Fabrícia 
Colombi Ortolane, acaba de chegar de uma missão 
internacional, junto a um grupo de cooperativistas 
capixaba, que viajaram em estudos e visitas a 
organizações cooperativistas da Alemanha, Holanda, 
Bélgica e França, países do continente Europeu, 
referência em modelo avançado de cooperativismo 
mundial.

A Cooabriel esteve presente no Fórum das 
Cooperativas Agropecuárias da Bahia, realizado 
em Vitória da Conquista (BA). O Diretor-Secretário 
da Cooabriel, Onivaldo Lorenzoni e o gerente geral, 
Edimilson Calegari, representaram a Cooperativa no 
evento, considerando a relação da Cooperativa no 
processo de desenvolvimento do agronegócio na região 
sul da Bahia, há mais de 15 anos.

Os sócios terão até o dia 04 de agosto/17 para 
fazerem a inscrição que poderá ser efetuada  na 
unidade da cooperativa (filial) que realiza sua 
movimentação.
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Diretoria Executiva: 
- Antônio Joaquim de Souza Neto (Presidente), 
- Luiz Carlos Bastianello (Vice Presidente) 
- Onivaldo Lorenzoni (Secretário).

Conselheiros Administrativos:  
Camilo da Silva Ramos, Fabricia Colombi, Jonathan Rondelli, Nivaldo 
Mauri, Oldar Bonatto e Renato Scarpat.

Conselheiros Fiscais: 
Efetivos:  Bruno Pilon Bastianello, Douglas Busato, Waldir Martinelli
Suplentes: Antoninho Canal, Eloiza Rocha Lopes Magnago, Ronan Herzorg da Silva. 

Jornal da Cooabriel - fundado em março de 1987  -  Distribuição gratuita

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente

Com o tema ‘’Atitudes 
simples movem o mundo’’, 
o Dia de Cooperar 
(Dia C) de 2017, vem 
reforçar a importância 
das ações voluntárias 
implementadas pelas 
cooperativas em prol das 
comunidades.  

O Dia de Cooperar 
(Dia C) foi criado no ano 

de 2009 em Minas Gerais pelo Sistema Ocemg e desde 
então, as ações foram crescendo em todo País. 

A Cooabriel aderiu ao programa, em 2014, e com 
iniciativas próprias ou em conjunto com cooperativas 
regionais, têm desenvolvido inúmeras ações a partir de 
uma equipe formada por voluntários colaboradores e 
sócios.

Para mostrar que atitudes simples, podem sim 
mudar a realidade local, equipes da Cooabriel estão 
estruturando ações pontuais e reestruturando outras 
contínuas.

Dentre as ações que a equipe de voluntários da 
Cooabriel estará desenvolvendo nesta etapa, algumas 
já foram registradas e outras estão sendo estruturadas:

- Sensibilização do público infanto-juvenil 
da área rural para a realidade dos impactos do 
clima na região – A ação, que tem como lema,“Lugar 
Melhor eu Construo”, consiste em trabalhar elementos 
didáticos a partir do “Documentário da Seca”, produzido 
pela Cooabriel em 2016 e que será contextualizado 
com alunos de 10 Escolas Rurais nas localidades em 
que a Cooabriel tem filial.  O grupo de voluntários,  irá 
ministrar palestras sobre Sustentabilidade e rodas de 
discussões sobre o tema com reflexões sobre o papel 
de cada um na melhoria do ambiente onde vive. O 
trabalho está sendo organizado e sua implementação 
ocorrerá a partir do mês de agosto. 

Valorização à diversidade natural e 
sociocultural – A iniciativa, chamada de “Projeto 
Cambaxirra”, estará voltada para crianças do Ensino 
Fundamental, da escola Cibevi - Centro Integrado 

Bem Viver, em São Gabriel da Palha, onde serão 
desenvolvidas atividades, tendo por base,  o poema 
da escritora, Ana Maria Machado - “Ah Cambaxirra, se 
eu pudesse...” O projeto tem o objetivo de levar o aluno 
a refletir sobre a importância de apreciar e valorizar 
a diversidade natural e sociocultural, adotando 
posturas de respeito aos diferentes aspectos e formas 
de patrimônio natural e cultural, por meio de vários 
elementos interpretativos. O trabalho será  realizado 
na escola, na manhã do dia 07 de julho/2017,  com 
o envolvimento das mulheres voluntárias do Núcleo 
Feminino da Cooabriel. Este projeto foi implementado 
no ano passado, numa versão difenciada e neste ano 
é ação do Dia de Cooperar.

Recolhimento de embalagens vazias de 
agrotóxicos nas comunidades de ação -  A 
Campanha acionará o recolhimento de embalagens 
vazias de agrotóxicos em comunidades rurais. Os 
voluntários estão organizando a ação que contará 
com pontos estratégicos para recolhimento das 
embalagens vazias, com vista a apoiar os produtores 
na coleta. No ano passado, a iniciativa contemplou a 
região da unidade da Cooabriel  Nestor Gomes. Breve, 
teremos o calendário de coleta.

Dia C  - Dia Internacional do 
Cooperativismo - Umas das ações do Dia C 
2017, será a comemoração do Dia Internacional do 
Cooperativismo e do Dia de Cooperar. Esta ação 
será em parceria com Coopcam, Sicoob, e apoio da 
Coopesg e Cooptex. Será realizada na comunidade 
rural, do Cº Castelan - São Gabriel da Palha, no dia 
02/07/2017, a partir das 7h30, onde serão realizadas 
atividades recreativas e educativas, voltadas para o 
público local e as comunidades vizinhas, com o intuito 
de divulgar as bases do movimento cooperativista e 
validar a missão do Dia de Cooperar (Dia C), que é 
unir pessoas dedicadas ao próximo e revisar as ações 
dos voluntários em prol de suas comunidades. 

Preparo do local - A ação tem o envolvimento 
de membros da comunidade , inclusve, em breve, 
voluntários da comunidade se unirão ao “mutirão” 
para a pintura da quadra, onde ocorrerá o evento.

DIA C 2017 Cooabriel presente 
no Fórum Baiano 

das Cooperativas do 
Agronegócio

A Cooabriel esteve presente no Fórum das 
Cooperativas Agropecuárias da Bahia, realizado de 11 
a 12 de maio último, em Vitória da Conquista (BA), na 
sede da COOPMAC - Cooperativa Mista Agropecuária 
Conquistense, numa promoção do sistema OCEB-
Sescoop/BA.

O Diretor-Secretário da Cooabriel, Onivaldo Lorenzoni 
e o gerente geral, Edimilson Calegari, representaram 
a Cooabriel no evento, considerando a relação da 
Cooperativa no processo de desenvolvimento do 
agronegócio na região sul da Bahia, há mais de 15 anos.

O Evento contou com testemunhais dos participantes 
e mesa de discussões. De acordo com o Secretário 
Onivaldo, o objetivo principal, foi criar meios de 
estimular a intercooperação e fortalecer as parcerias 
entre as cooperativas agrícolas da Bahia com vista ao 
desenvolvimento e crescimento das mesmas. “Os principais 
debates falaram das necessidades das cooperativas e da 
possibilidade da criação de uma Cooperativa Central para 
aquisição conjunta de bens , serviços e comercialização 
de produtos com vista a fortalecer o ramo agropecuário” - 
destacou e acrescentou que o evento foi uma oportunidade 
importante de aproximação das lideranças cooperativistas 
do estado baiano e troca de experiências. 

“Penso que a intercooperação irá fortalecer não 
somente a estrutura de bens, serviços e comércio, 
mas vislumbra a industrilização dos produtos que as 
cooperativas operacionalizam (café, cacau, seringa, soja, 
milho e outros)” - completou Edimilson Calegari.

“Esse fórum foi também base para a realização das 
diretrizes do novo evento que ocorrerá em Salvador, em 
agosto próximo”- adiantou Onivaldo.

A Cooabriel está presente em diversos municípios do 
sul da Bahia, com filiais em Teixeira de Freitas, Itabela, e 
breve, em Camacan.

Começa a colheita do café conilon em nossa área de 
ação. Esperamos uma safra melhor numa estimativa de 
aumento em torno de 20% em relação à safra de 2016.  

Algumas lavouras com variedades de maturação 
precoce já foram colhidas ou estão em ponto de colheita. 
Precoces, médias ou tardias, a orientação é colher 
quando os grãos atingirirem média de 80% de maturação. 
Evitar colher grãos verdes, pois isto leva a perda de 
peso, defeitos, prejuízos. Portanto, sempre atentos aos 
processos de colheita e secagem do café para reduzir 
defeitos no grão e melhorar sempre a qualidade final do 
produto. 

Sócio, separe um lote e participe do XIV Concurso 
Conilon de Excelência.  As inscrições estão abertas e 
podem ser feitas nas unidades da Cooperativa.

Somos a extensão da atividade dos sócios, por isto, 
nossas estruturas são preparadas para operacionalizar 
sua produção, especialmente, no processo de 
armazenagem e comercialização. O produtor sabe, 
que armazenagem segura é na Cooabriel. A Cooabriel 
possui armazéns, localizados na região noroeste do 
estado do Espírito Santo e no sul da Bahia, com uma 
capacidade de armazenagem de cerca de 1 milhão de 
sacas. Representa um serviço de suporte grandioso da 
atividade em que os produtores não precisam investir 
na construção desta estrutura em suas propriedades, 
portanto não têm este custo, e também em outros custos 
do processo, tais como, mão de obra para manuseio de 
carga e descarga, o custo da quebra de peso do grão pelo 
produto guardado, a segurança do produto, que uma vez 

na cooperativa fica acobertado, além da comodidade 
na hora da comercialização.

Vale destacar, que enquanto correm os trabalhos de 
safra dos senhores sócios, representantes de nossa 
equipe, operacionalizam inúmeras outras ações, 
como o projeto de descentralização de mudas com a 
implantação de um viveiro da Cooabriel em Itabela-BA, 
que irá atender aos produtores da região sul da Bahia. 
Por falar na Bahia, foi muito importante a Cooabriel 
participar do Fórum das Cooperativas Agropecuárias da 
Bahia, realizado de 11 a 12 de maio último, em Vitória 
da Conquista (BA),  para falar de intercooperação.

E seguindo as linhas estratégicas da Cooperativa, 
no aperfeiçoamento de sua equipe, citamos algumas 
ações: treinamentos de Negociação e Gestão de 
Conflito, em parceria com o Sistema OCB-SESCOOP/
ES, para profissionais das lojas de insumos; treinamento 
sobre Currículo de Sustentabilidade do Café (CSC), 
com vista a auxiliar os produtores na adoção de práticas 
sustentáveis na produção de café e outros. 

Quero ainda, recordar que em abril,  um grupo 
de técnicos e sócios do projeto “Conilon Eficiente 
Cooabriel”, debateram o uso de técnicas alternativas e 
ou manejos que possibilitem a uma maior convivência 
com períodos de estiagem, num dia de campo muito 
importante. No mais, permaneçamos unidos! 

Lembre-se, o Dia de Cooperar 2017, lhe convida a 
ser um voluntário.

Um novo momento



 
DE OLHO NO CAFÉ

Antônio Joaquim de Souza Neto
Presidente da Cooabriel

ABERTAS AS INSCRIÇÕES DO XIV 
CONCURSO CONILON DE EXCELÊNCIA 
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Estão abertas as inscrições para a 14ª edição do 
Concurso “Conilon de Excelência COOABRIEL. 

Os sócios terão até o dia 04 de agosto/17 para 
fazerem a inscrição que poderá ser efetuada  na unidade 
da cooperativa (filial) que realizam a movimentação.

O Concurso analisará cafés da variedade 
conilon, preparados pelo sistema natural e ou cereja 
descascado.

O sócio, poderá fazer a inscrição de somente 01 
(um) lote de café, portanto, deverá escolher a categoria 
que irá participar (ou natural ou cereja descascado). O 
sistema de secagem aceito, poderá ser por terreiros 
ou por secador a fogo indireto, sendo que será vetada 
a inscrição de cafés provenientes de secador a fogo 
direto.

Serão selecionados os 20 melhores lotes, sendo 10 
lotes preparados pelo sistema natural e 10 lotes pelo 
sistema cereja descascado, que atendam ao padrão 
previsto no artigo 6º do regulamento e preceitos de 
sustentabilidade na produção.

O concurso é um dos instrumentos de incentivo da 
Cooabriel para a melhoria da qualidade do café conilon 
em sua área de ação.

 Ponto de Vista

Edimilson Calegari – Gerente Geral da Cooabriel

Como fator de grande importância no processo produtivo, a armazenagem é um 
dos serviços que a cooperativa disponibiliza a seus sócios, com agregação de valor 
à sua atividade.

Desde os primeiros anos de movimentação da Cooabriel, há 53 anos, os primeiros 
grupos de sócios e dirigentes, já tinham como meta um modelo de serviço prestado, 
que oferecesse suporte à produção da atividade, mas com operações seguras, 
funcionais e confiáveis, mesmo nas estruturas mais rudimentares, mas que foram se 
aprimorando a cada etapa, com a participação ativa dos produtores sócios. 

E passados 53 anos, a cooperativa mantém este serviço com significativas 
melhorias a cada período.

A Cooabriel possui armazéns, localizados na região noroeste do estado do 
Espírito Santo e no sul da Bahia, com uma capacidade de armazenagem de cerca 
de 1 milhão de sacas. Trabalha com sistema de granelização e também o sistema 
convencional, procurando periodicamente adaptar suas estruturas para melhorar o 
sistema logístico e levar soluções para seus sócios.

A armazenagem, representa muito mais do que um galpão físico para os produtores 
estocarem seu café, constitui na verdade, a agregação de um conjunto de funções. 

Os armazéns oferecem aos associados balança automática de precisão, descarga 
rápida, máquinas modernas e de alta qualidade, classificação padronizada do café 
e seguro. A armazenagem é por tempo indeterminado, com empréstimo da sacaria 
para depositar o café pilado, sem quebra de peso, sem custo adicional para o 
sócio. Ainda, o café é transportado para os armazéns, sem ônus para o produtor 
associado. Os armazéns da Cooabriel são modernos e bem equipados, construídos 
sob avançados padrões tecnológicos, que asseguram qualidade ao produto durante 
o tempo de armazenagem. Nos armazéns da cooperativa o café, na sua recepção, 
sofre uma análise técnica para sua classificação e padronização, visando às melhores 
cotações de mercado.

Representa um serviço de suporte grandioso da atividade em que os produtores 
não precisam investir na construção desta estrutura em suas propriedades, portanto 
não têm este custo, e também em outros custos do processo, tais como, mão de obra 
para manuseio de carga e descarga, o custo da quebra de peso do grão pelo produto 
guardado, a segurança do produto, que uma vez na cooperativa fica acobertado, 
além da comodidade na hora da comercialização.

Todo processo de armazenamento (recepção, pesagem, descarga, carregamento, 
arrumação, identificação, conservação e segurança do café e outros), obviamente, 
gera estes custos consideráveis para a cooperativa, tanto na entrada do 
café, operacionalização interna, quanto na manutenção dos estoques, custos 
administrativos associados ao gerenciamento de estoques. 

Não é preciso ser bom em matemática, para saber que com isto, os sócios têm 
um grandioso ganho na hora do preço final do seu produto. Sem falar, nos demais 
serviços que ele recebe da cooperativa...Isto é valor agregado! 

ARMAZENAGEM SEGURA

O Presidente da Cooabriel, Antônio Joaquim de 
Souza Neto, ao fazer a abertura do atual concurso, 
recordou que quando a Cooabriel em 2003, lançou a 
primeira edição de um concurso de qualidade de conilon 
da história, receberam críticas. “Fomos criticados, mas 
no entanto, ignorando os céticos, nós acreditamos 
apoiados num estudo sensorial realizado na época pelo 
Pesquisador, Dr. José Guilherme Cortez com amostras 
da Cooabriel, e sabíamos do potencial dos nossos 
produtores. Com isto, ano a ano, a iniciativa ajudou a 
promover um novo conceito sobre a qualidade do café 
conilon que revelava suas características sensoriais 
especiais.    O concurso da Cooabriel passou a ser 
suporte para outras iniciativas na área de concursos.  
Criado como ferramenta de incentivo para nossos 
produtores apurarem qualidade no café, hoje vemos 
com satisfação, muitos se preocuparem em melhorar, 
principalmente, a forma de secar e processar o grão nos 
processos de colheita e pós colheita” - pontuou.

Otimista, o presidente falou que nesta safra teremos 
cafés de excelentes qualidades: “Acredito que teremos 
muitos cafés de qualidade superiores, pois até aqui o 
tempo favoreceu, o grão está graúdo, uniforme com bom 
aspecto e vai atingir boa maturação. Afinal, café é fruta, 
que madura é mais gostosa, então, os cafés tendem a 
ter mais doçura e uma bebida mais saborosa. Convido 
nosso sócio a participar do XIV Concurso”.

- Produtores, a colheita do café é um dos momentos 
mais “preciosos” da sua atividade. Colha café 
maduro e tenha cuidado no processo de secagem e 
beneficiamento. 

- Armazenagem segura é na Cooabriel.

- Prepare seu lote e participe do XIV Concurso Conilon 
de Excelência Cooabriel. Inscrições abertas.

- Acreditamos que neste ano, a safra de café conilon 
no Espírito Santo, será melhor que a do ano passado 
pelos bons índices de chuva que ocorreram na fase da 
granação do fruto e favoreceram o enchimento do grão. 
Teremos por isto, melhor resultado no rendimento de 
pilagem, o que estimo aumento em torno de 20% em 
relação 2016.
 
- Participamos da abertura oficial da colheita do café 
conilon no Espírito Santo no último dia 13 de maio 
na cidade de Pinheiros-ES. Evento muito bom que 
valoriza nossa cultura. Na ocasião, os governadores 
Paulo Hartung, do Espírito Santo e Geraldo Alckmin, 
de São Paulo, firmaram acordo de cooperação entre o 
Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural (Incaper) e o Instituto Agronômico de 
Campinas (IAC) para pesquisar novas variedades de 
café resistentes à seca. 

- Profissionais técnicos da Cooabriel, percorreram 
várias regiões do sul da Bahia, pesquisando o 
comportamento da cultura cafeeira com avaliação dos 
melhores materiais adaptados à região.

- A exportação brasileira de café em abril alcançou 2,126 
milhões de sacas, queda de 13,5% em comparação 
com abril do ano passado, segundo o Conselho dos 
Exportadores de Café do Brasil (Cecafé). Já a receita 
cambial foi positiva no resultado das exportações 
brasileiras de café na comparação com abril 2016.

“Afinal, café é fruta, que madura é mais gostosa, então, os cafés tendem a ter mais 
doçura e uma bebida mais saborosa. Convido nosso sócio a participar do XIV Concurso”



Espaço Sustentável

Thiago de Lima Nascimento  I Samara Cuquetto Batista 
Consultores Técnicos  - Cooabriel 
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O café é um alimento e precisa de cuidados na 
colheita e pós colheita para garantir que não haja 
contaminação e que chegue com qualidade para 
o consumidor. 

Vamos considerar que a área de processamento 
de seu café (instalação de secador, máquina de 
beneficiar, armazéns  ou terreiro) seja como uma 
cozinha, local de manipulação de alimentos. Agora, 
caro produtor, faça uma reflexão sobre como é o 
ambiente onde seu café está sendo manipulado  
(transporte, secagem, beneficiamento, embalagem 
e armazenagem). 

Se conseguiu ver que as estruturas que seu 
café está sendo processado está bem limpa e livre 
de contaminantes igual a uma cozinha, parabéns, 
pois está tratando seu café como alimento!

Agora, se percebeu que dá para melhorar as 
condições de higiene na colheita e processamento, 
segue algumas dicas:

•Use sempre sacaria limpa livre de quaisquer 
substâncias que possam interferir na qualidade 
ou contaminar seu produto;

•Faça uma limpeza geral em todas as 
instalações e equipamentos antes de iniciar o 
processamento do café;

•Mantenha o ambiente limpo, fazendo a limpeza 
pelo menos uma vez por semana;

•Mantenha o armazém limpo e livre de quaisquer 
substâncias ou equipamentos contaminantes 
como lubrificantes, defensivos, ferramentas, 
dentre outras;

•Não reutilize embalagens para armazenar 
seu café, use sempre materiais livres de 
contaminantes;

•Faça a limpeza do veículo antes do 
transporte;

•Limpe o terreiro e não permita a entrada de 
animais domésticos durante a secagem;

•Verifique as condições pessoais de higiene 
antes de manipular o café, principalmente, quando 
tiver que circular sobre o produto;

•Evite deixar o café por muitos dias na lavoura, 
isso gera defeitos e perca da qualidade;

•Evite a seca excessiva dos grãos;
•Faça uso de lenha seca para evitar cheiro de 

fumaça nos grãos;
•Dentre outros;

BOAS PRÁTICAS DE 
HIGIENE NA COLHEITA E 

PROCESSAMENTO DO CAFÉ

TREINAMENTO DO CURRÍCULO DE SUSTENTABILIDADE DO CAFÉ

Seguindo esses cuidados básicos seu café 
agradará o consumidor que voltará e comprar 
mais. Isso também faz parte da produção 
sustentável. Faça a sua parte e contribua para a 
sustentabilidade da cafeicultura.

Para maiores informações procure um de 
nossos técnicos em sua filial.

Membros da equipe técnica da Cooabriel, 
participaram de um treinamento sobre Currículo 
de Sustentabilidade do Café (CSC), realizado 
nas dependências da Cooabriel, nos dias 11 e 
12 de maio, numa parceria com a P&A Marketing 
Internacional, entidade que coordena as ações da 
Plataforma Global do Café no Brasil (GCP-Brasil). 

O treinamento teve o propósito de ampliar 
o conhecimento dos técnicos para auxiliar os 
produtores na adoção de práticas sustentáveis na 
produção de café.

Foi ministrado pelo Engenheiro Agrônomo, 
Consultor, César Candiano, que conduziu um 
estudo teórico realizado no auditório da sede em São 
Gabriel da Palha e atividades práticas realizadas na 
área da fazenda experimental da Cooabriel, para 
demonstrar o conjunto de normas e pontos comuns 
contidos no Currículo para produzir café nos pilares 
de sustentabilidade, sendo temas voltados para 
gestão da propriedade, manejo de produção e 
colheita, gestão ambiental, conservação da água e 
do solo, registro de informações e rastreabilidade, 
destinação de resíduos e cuidados com a poluição 
e contaminação de água e solo e adequação à 
legislação trabalhista.

Um dos participantes, o engenheiro agrônomo da 
Cooabriel, Perseu Fernando Perdoná, avaliou que 
foi muito importante o treinamento do Currículo de 
Sustentabilidade, por  atender a uma necessidade 
cada vez mais presente no cotidiano de técnicos e 
cafeicultores. 

“Um aperfeiçoamento profissional nessa área, é 
de extrema importância, pois como consultor técnico 
da Cooabriel, considero meu dever instruir melhor os 
nossos sócios a tornarem suas propriedades mais 
sustentáveis, especialmente, num momento de 

crise como o que temos atravessado. Dessa forma, 
podemos ajudar os nossos chamados, parceiros 
do campo a proporcionar uma cafeicultura com 
base no famoso tripé da sustentabilidade, ou seja, 
sendo ambientalmente correto, economicamente 
viável e socialmente justo, trabalhando hoje, 
lembrando de ontem e pensando no amanhã. De 
certa forma, esta capacitação me abriu muito mais 
os olhos sobre o assunto” – destacou. 

Para a consultora técnica da Cooabriel, 
Samara Cuquetto Batista, o treinamento vem 
reforçar os trabalhos da Cooabriel voltados para a 
sustentabilidade. “Isto faz com que a equipe tenha 
uma visao ampla da propriedade, orietando os 
produtores não somente nas práticas agronômicas 
das lavouras, mas calibrando e nivelando a equipe 
para as práticas sustentaveis, podendo assim, 
levar essas orientações de forma simples para os 
produtores” - avaliou e concluiu: “O curriculo é uma 
ótima ferramenta  para avançar na sustentabilidade, 
e é nossa responsabilidade contribuir para com 
a continuidade da atividade e preservação dos 
recursos naturais”.

Veja abaixo links sobre o assunto, que podem ser 
acessados: 
Versão digital do Currículo de Sustentabilidade 
Café: https://1drv.ms/b/s!AnQlt4TsTSU7ghhLpaCi0hjCiEyl

Videos:https://www.youtube.com/channel/UC_
SGu9psaORolgwWrBa6twA
  
Diagrama da “fazendinha”: https://1drv.ms/i/s!AnQlt
4TsTSU7ghVbhliQJT3FM-Sd

NO 1º  ENCONTRO DE 
MEMBROS DA GCP BRASIL

A  consultora  técnica, Samara Cuquetto Batista, 
representou a Cooabriel, no 1° Encontro de membros da 
GCP Brasil, realizado no dia 27/04/2017, em Campinas 
(SP) e junto a outros representantes de produtores 
(cooperativas), comercio, trader, industria, setor publico 
e ONG discutiram açoes da cadeia produtiva do café, 
para alinhamento dos trabalhos que estão sendo feitos 
pela Plataforma Global do Café no Brasil (GCP-Brasil). 
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Já imaginou fazer café
sem usar água...

Despolpar café cereja já pode.

MELHOR DESEMPENHO E MAIOR DURABILIDADE
COM PREÇOS ACESSÍVEIS PARA VOCÊ PRODUTOR



NOÇÕES LEGISLATIVAS
Luiz Carlos Bastianello 
Assessor Jurídico da COOABRIEL

GUIA DO CAFEICULTOR
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O estado do Espirito Santo é o principal produtor 
de café conilon do Brasil. Pela tradição no cultivo e 
empreendedorismo dos produtores, centros de pesquisa 
e consultores, possui umas das melhores tecnologias a 
nivel mundial para produção desta espécie.

Podemos verificar que na ultima decada a tecnologia 
de maior alcance  e resultado foi a poda programada 
de ciclo, que tornou-se muito importante no sistema 
produtivo. Mas, além desta, outras tecnologias têm 
apresentado excelentes resultados de produção.

Vamos falar a seguir, sobre adensamento de 
plantio - uma tecnologia de produção que vem sendo 
utilizada por parte dos produtores e que se traduz numa 
nova forma de cultivo para a cultura.

O adensamento de plantio, é uma técnica de 
excelentes resultados, pois na cafeicultura, como em 
grande parte das culturas, a produtividade, dentro de 
certos limites, guarda relação com o número de plantas 
por hectare. 

Além disso, plantas mais próximas, produzem menos 
individualmente e se estressam menos com a produção, 
podendo se recuperar melhor para a safra seguinte, 
resultando em maiores produtividades por área. 

O café conilon apresenta várias características e 
fatores que interferem na capacidade de produção 

TECNOLOGIA PARA AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO CAFÉ CONILON 

dentre eles estão: diâmetro da copa, número de nós, 
comprimento dos internódios, variedades, fertilidade 
do solo, nível tecnológico, produtividade desejada, 
utilização de irrigação e mecanização.

Quando definimos espaçamentos, devemos definir 
quais clones serão implantados, cada um apresenta 
uma capacidade de produtividade e ou capacidade 
de arqueamento (tombar os galhos) de acordo com 
as condições de cultivo. A intensidade de luz e ou 
arejamento na parte interna da planta para alguns 
clones, poderá influenciar na produção e ou na vida útil 
da haste (galhos). Como exemplos, em espaçamentos 
de 1 metro entre plantas, é orientado a condução com 
três hastes por planta, já para os clones 8V e 13V 
no mesmo espaçamento, é aconselhável com duas-
o primeiro produz mais e o segundo vira menos os 
galhos.

Analisando esses fatores e, sobretudo o custo 
de produção que temos disponíveis, verificamos a 
necessidade de incremento da produtividade, com 
níveis tecnológicos mais avançados objetivando o 
aumento da rentabilidade e lucratividade do produtor. 

No quadro 1, temos diferentes densidades de 
plantios, número de plantas por hectare, hastes por 
planta e tipo de sistema.

ADENSAMENTO DE PLANTIO

Bruno Sérgio Oliveira e Silva, Carlos Otávio Ribeiro Constantino, Roberto Passon Casagrande – Engenheiros 
Agrônomos/ Projeto Conilon Eficiente COOABRIEL e Wander Ramos Gomes – Engº. Agrônomo, Coordenador da 

Consultoria Técnica da COOABRIEL

Foto 2: Lavoura plantada no 
espaçamento 3,5 X 0,60 metros 
na 2° colheita – Condução com 
2 hastes/planta.

Foto 3: Lavoura plantada no 
espaçamento 3,5 X 0,60 metros 
após a poda da 2° colheita – 
Condução com 2 hastes/planta.

Foto 1: Lavoura plantada no 
espaçamento 3,5 X 0,60 metros 
na 1° colheita – Condução com 
2 hastes/planta.

Quadro 1: Diferentes densidades de plantios, número de plantas por hectare, hastes por planta e 
tipo de sistema.

A CONSTITUCIONALIDADE DO 
FUNRURAL PESSOA FÍSICA

O assunto sobre FUNRURAL (Fundo de Apoio 
ao Trabalhador Rural) é uma pauta há tempo 
discutida pela nossa Cooperativa, e muitas 
situações têm sido levantadas acerca do tema, 
especialmente, após a decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF) pelo reconhecimento à 
constitucionalidade do tributo.

O julgamento do Recurso Extraordinário 
718874 que questionava recurso da União 
contra Acórdão do Tribunal Regional Federal 
da Quarta Região (Região Sul do país) pôs fim 
a suspensão de mais de quinze mil processos 
que estavam suspensos em instâncias inferiores 
aguardando decisão definitiva do Supremo 
Tribunal Federal acerca da contribuição 
de 2,1% sobre a comercialização bruta da 
produção rural, denominado FUNRURAL para 
pessoa física empregador rural.

A decisão saiu dia 30.03.2017 e por uma 
votação apertadíssima, o Supremo Tribunal 
Federal, por seis votos a cinco, reconheceu a 
constitucionalidade do tributo denominado de 
contribuição.

As consequências dessa decisão para quem 
não recolheu o tributo pode significar o fim da 
linha porque a Receita Federal vai cobrar o 
que deixou de ser recolhido com juros da taxa 
Selic e multas que variam de 75 a 225% sobre 
o valor devido.

A Receita Federal vai estipular um prazo 
para quem não recolheu, para recolher com 
acréscimo de juros da taxa Selic e para quem 
não recolher dentro desse prazo, terá então a 
incidência da multa.

Muito embora não tenhamos no nosso quadro 
uma quantidade expressiva de produtores 
empregadores que em tese poderiam deixar 
de recolher o tributo até o julgamento do 
recurso pelo STF, é importante informar que a 
COOABRIEL recolheu integralmente a alíquota 
do FUNRURAL de todos os associados que 
comercializaram café neste período, sejam 
segurados especiais ou empregadores.

Só para se ter uma noção, a alíquota do 
FUNRURAL sobre a comercialização de uma 
saca de café gira em torno de R$ 10,00 e 
a Cooabriel no ano de 2016, por exemplo, 
recolheu aos cofres do INSS a quantia de R$ 
6.010.025,94.

Alguns produtores questionaram a inércia 
da Cooabriel quanto ao ajuizamento visando 
a isenção do recolhimento, mas fomos 
cautelosos, apesar de termos formado 
entendimento da inconstitucionalidade do 
FUNRURAL empregador pessoa física e, 
se tivéssemos deixado de recolher, hoje 
estaríamos no mínimo obrigados a repor os 
juros da taxa Selic já que a remuneração de 
depósito judicial não alcança o patamar da 
Selic. 

Queremos por fim, tranquilizar todo nosso 
quadro de sócios de que não há nenhum motivo 
para preocupação já que a Cooabriel recolheu 
tudo conforme determina a legislação.

Viana/ES      Fone (27) 2122-2200      

www.heringer.com.br

Linha Fert
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NOVA COORDENAÇÃO
DO NÚCLEO FEMININO

 

Entre nós.....
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Sorriso e encanto de Maria Valentina Possatti 
Pilon Brozeguini, com 10 meses. Filha de  Betânia 
e Gilsander. Alegria dos avós maternos: Euzébio 
Renato Pilon (sócio) e Maria Ângela; e paternos:
Luiz Brozeguini e Eva Gobbi Brozeguinni (sócia). 

O evento, promovido pela Cooabriel, em parceria com 
o Sistema OCB-Sescoop/ES, foi realizado no último dia 
29/04, na sede da Cooabriel, em São Gabriel da Palha, 
e vem atender a linhas estratégicas da Cooperativa, no 
aperfeiçoamento de sua equipe. 

Glauco, que é PhD pela Florida Christian University, 
Mestre em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), com especialização em negociação 
pela Harvard Law School, apresentou na forma de 
palestra e exercícios práticos, técnicas estratégicas de 
negociações, numa abordagem dinâmica equilibrando 
teoria e prática, aplicando metodologia abordada 
pela Universidade de Harvard e pelo Programa de 
Negociações Complexas da FGV.

Para a colaboradora da área de RH da Cooabriel e 
organizadora do curso pela cooperativa, Laísa Gomes 
Ferreira da Fonseca, o tema foi cuidadosamente 
definido pela sua importância na melhoria das práticas 
de negociação nas unidades comerciais.“O professor 
conduziu com muita propriedade o tema, e foi notória 
sua grande experiência e conhecimento para aplicar 
as técnicas. Ao vivenciá-las, os participantes tiveram 
condições de internalizar as informações e refletir 
sobre o comportamento das pessoas numa situação de 
negociação e saber como lidar com cada perfil. Objetivo 
cumprido!”- pontuou. 

Participante da capacitação, o responsável pela loja 
de Jaguaré-ES, Gustavo Luis Soares e Soares, falou 
da importância da iniciativa: “O treinamento foi um dos 
melhores que já tive a oportunidade de participar, graças 
ao excelente professor Glauco. A forma com que ele 
conduziu o treinamento e as dinâmicas usadas para 
demonstrar situações reais que ocorrem no dia a dia, 

foi de grande importância. Fomos conduzidos a refletir 
bastante sobre a nossa forma de atender, nossas atitudes 
e o comportamento necessários numa negociação, e 
como nos colocar no lugar do outro, o que muitas vezes  
passa despercebido aos nossos olhos e por isto agimos 
errado. Agora, cabe a mim colocar em prática e obter 
bons resultados”. 

O Técnico da loja da unidade de Águia Branca, 
Tiago Herzog da Silva, avaliou o curso destacando: “O 
curso ministrado por Glauco teve grande importância 
para formação dos profissionais que atuam na área de 
vendas da Cooabriel. Foi um momento para eu aprimorar 
e refletir sobre minha atuação no setor, com isso corrigir 
possíveis falhas e melhorar o atendimento ao sócio e 
cliente, que é o nosso foco”.

“O resultado efetivo do aprendizado, vem acontecendo na 
prática, com a equipe aplicando as ferramentas”. Foi o que 
avaliou o gerente da unidade da Cooabriel em Alto Rio Novo, 
Valcimar Valim Sodré, que também participou da capacitação, 
com outros representantes da unidade. “Já observo as 
mudanças no pós-treinamento. O cuidado em ver como o 
cliente se sente no processo de negociação, a preocupação 
com o seu jeito de ser e agir, a forma de abordagem. Isto 
vem sendo observado. É realmente muito importante a gente 
estar em constante aprimoramento”- concluiu. 

Ao falar do treinamento que ministrou na Cooperativa, 
Glauco, observou que a equipe da Cooabriel, tem 
uma característica interessante de comportamento 
cooperativo. “A mentalidade do cooperativismo foi algo 
que marcou o encontro, onde os participantes buscavam 
através da construção do relacionamento alcançar 
acordos que satisfizessem ambas as partes”- destacou 
o professor, que fala mais a seguir:

Equipe da Cooabriel participa de curso 
sobre Negociação

Mais de 30 colaboradores da Cooabriel, participaram 
do treinamento sobre Negociação e Gestão de 

Conflito, ministrado pelo Professor e Consultor Glauco 
Cavalcanti, autor do livro

Empreendedorismo - Decolando para o Futuro.

Foi muito gratificante poder levar 
o conhecimento de negociação 
para os colaboradores da 
COOABRIEL, uma equipe jovem, 
interessada e que possui vontade 
de desenvolver habilidades e 
competências exclusivas. A 
mentalidade do cooperativismo foi 
algo que marcou o encontro, onde 
os participantes buscavam através 
da construção do relacionamento 
alcançar acordos que satisfizessem 
ambas as partes.
 Em um ambiente mercadológico 
cada vez mais competitivo é 

crescente a importância do conhecimento estruturado 
sobre negociação para gerar melhores resultados na mesa, 

afinal grande parte das pessoas aprendeu a negociar de 
forma empírica, ou seja, não tiveram acesso às ferramentas 
disponíveis para gerar resultados mais eficientes. Por 
isso neste curso trouxemos ferramentas práticas de 
planejamento, os participantes entenderam o processo de 
negociação de forma estruturada e teorizada, desvendamos 
os perfis dos negociadores e ainda desenvolvemos a 
habilidade de argumentação utilizando critérios objetivos.
 Por fim, os participantes aprenderam a mapear os interesses 
dos clientes, quais são suas necessidades e o que de fato 
os clientes precisam para atender suas necessidades. 
Precisamos entender para poder atender nosso cliente. O 
treinamento foi um dia agradável de muito conhecimento e 
troca. E o melhor, isso em uma cidade acolhedora, simpática 
e educada. São Gabriel da Palha deixou saudades e espero 
retornar em breve para aplicar um módulo avançado de 
negociação.

PROFESSOR FALA DO TREINAMENTO NA COOABRIEL
Foto: Bruno de Lima

Com a responsabilidade de manter a identidade 
conquistada pelas integrantes ao longo de mais de 07 
anos de história do grupo, a nova coordenadoria do 
Núcleo Feminino da Cooabriel eleita em abril último, 
assume os trabalhos.

Anteriormente à eleição, ocorreu um reestudo do 
regimento interno do núcleo, onde foram revistos todos 
os aspectos voltados aos procedimentos de escolha 
das coordenadoras e os papéis da liderança dentro do 
grupo. Desta forma, as coopeativistas escolheram as 
representantes de forma bem participativa.

“Tanto nos dias que antecederam e na escolha, o 
grupo avaliou sobre os vários aspectos, os perfis de 
liderança das integrantes e foi gratificante observar 
que nosso grupo é dotado de muitos talentos e um 
número muito bom de representantes com grande 
competência de liderar as ações do núcleo” – destacou 
Evani Maria Cassaro Martinelli, reeleita coordenadora 
e que assume a nova etapa junto a Jocelina da Penha 
Araújo Cuquetto e Cleida Maria Aguiar Massucatti, 
respectivamente, vice coordenadora e Secretária. Elas 
estarão à frente do grupo por período de 02 anos.

 De acordo com Evani, o grupo é bem integrado e as 
habilidades diferenciadas das integrantes, enriquece 
as ações de trabalho. “Percebo o grupo cada vez mais 
amadurecido e de um grande potencial de trabalho 
intelectual, com grande desejo de resgate cultural e 
admirável comprometimento com a sua identidade 
rural. As meninas preservam com verdade sua 
identidade com o meio rural e um grande sentimento 
de pertença cooperativa”- avaliou. 

PLANO DE TRABALHO 

Ao falar do plano de trabalho do núcleo, a 
representante do grupo pela Cooabriel- coordenadora, 
Nadya Bronelle, destacou a importância do calendário 
de trabalho para atuação do grupo e que a nova 
coordenadoria dará continuidade. Ela avalia que na 
área de campo, ocorrerão algumas iniciativas. ”Uma, 
será a visita técnica na fazenda experimental da 
Cooabriel, agendada para o dia 21 de junho, com o  
propósito de apresentar às mulheres a nova unidade. 
Elas querem conhecer a  primeira fase do projeto 
(café) da fazenda com a implantação das matrizes, as 
práticas de sustentabilidade, bem como, os objetivos 
gerais da unidade e sua importância como suporte para 
o desenvolvimento da atividade dos sócios” – avaliou.

Outra iniciativa de campo, segundo Nadya, será 
a realização de um Dia de Campo, que ocorrerá no 
período da entressafra, para tratar de temas voltados 
ao desenvolvimento rural e pessoal. Também que 
estão previstos dois cursos interessantes em parceria 
com o SENAR (um com reaproveitamento da fibra da 
bananeira e outro sobre jardinagem). 

Já para a área de saúde, em breve, será realizada 
palestra com temas voltados à saúde feminina.

Esse fofo, é o pequeno Lorenzo Schmith da 
Silva, 4 meses de pura fofura. É filho de Polyana 
Schimith (nossa funcionária) e Flávio Santos da 
Silva. Para felicidade dos avós, maternos: Valdir 
e Dolores; Márcia e Fabiano (paternos).

As fotos foram enviadas pelos familiares

TRISTE PERDA ..........................
 Lamentamos a perda do sócio, Carlos Lélis Dalfior, 

de Camacan(BA), que faleceu no último dia 05/05, 
aos 45 anos, por acidente elétrico na propriedade. 
“Perdemos um sócio, referência em consultoria e 
amigo pessoal aqui em Camacan. Que Deus o tenha. 
Vai fazer falta a todos” - postou Luiz Vicente Thomaz, 
Agrônomo da Cooabriel. O gerente da unidade de 
Itabela, Adriano Vasconcelos, assim como toda equipe 
da unidade, lamentam a triste perda: “Carlos Lélis era 
muito presente na vida da Cooperativa. Fará muita 
falta. Conforto à família..” 

continuidade às ações propostas
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DESCENTRALIZAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MUDAS 
De 02 a 05 de maio, profissionais técnicos da 

Cooabriel, o Gerente de Assistência Técnica, Engenheiro 
Agrônomo, Wander Ramos Gomes e o Gerente da 
unidade de produção, o tecnólogo, Alison Scalfoni, 
percorreram várias regiões do sul da Bahia, pesquisando 
o comportamento da cultura cafeeira com avaliação dos 
melhores materiais adaptados à região. Também foram 
conhecer as variedades de cacau produzidas.

Acompanhados pelos profissionais técnicos da 
Cooabriel, que atuam na região, os Engenheiros 
Agrônomos, Adriano Barros, Ramon Calixto e Vicente 
Thomas, as visitas ocorreram em propriedades 

localizadas nos municípios, de Teixeira de Freitas, 
Itabela, Eunápolis e Camacã.

Nessas localidades, os técnicos avaliaram o 
comportamento do café, nos vários clones identificados 
(manejo de produção, rendimento de pilagem, clones 
adaptados, etc), bem como, as dificuldades de alguns 
produtores no reconhecimento dos materiais genéticos 
implantados.

Também avaliaram a condução da diversificação de 
culturas e consórcios do cacau e banana, coco e cacau 
e o comportamento da pimenta do reino. “Estamos 
estudando as culturas na região sul da Bahia, pois isto 

faz parte do Plano da Cooabriel na descentralização das 
suas unidades de produção de mudas. A primeira etapa 
do plano, contempla a abertura de unidade de produção 
em Itabela-BA” – destacou Alison. 

O gerente disse que nesta fase da visita técnica, 
já avaliaram o local onde será construído o viveiro e a 
próxima etapa será sua implantação a partir da viabilidade 
econômica já estudada.”O projeto de descentralização 
de mudas é uma forma de levar serviços próximos aos 
sócios, e no caso, os materiais genéticos da Cooabriel 
para os produtores baianos, que corresponde a um anseio 
dos nossos sócios da região” - concluiu.

Neste mês de maio, o Pesquisador da EMBRAPA 
Rondônia – Porto Velho, Dr. Marcelo Curitiba 
Espíndula, esteve na Cooabriel para avaliação da 
adaptação do cultivar café conilon/robusta BRS OURO 
PRETO produzido no estado de Rondônia, e que foi 
implantado em 2016 na Fazenda Experimental da 
Cooabriel, localizada na região de São Domingos do 
Norte-ES.

Em uma segunda fase, serão implantados novos 
cultivares de genóticos de café conilon e robusta 
desenvolvido na região de Rondônia, e estudar a 
adaptabilidade desses na região norte do Espírito 
Santo e sul da Bahia.

A Parceria faz parte de um intercâmbio de tecnologia 
firmado entre Cooabriel e Embrapa com vista a 
estudar o comportamento desses materiais em pontos 
estratégicos da produção de café conilon do país. 

COOABRIEL E EMBRAPA 
RONDÔNIA, PARCERIA 
PARA AVALIAÇÃO DE 

MATERIAIS GENÉTICOS

LABORATÓRIO DE ANÁLISES DA 
COOABRIEL

O Laboratório de Análises da Cooabriel, faz 
análise química e física de solos, tecido vegetal 
(foliar), água para irrigação, fertilizantes orgânicos 
e corretivo agrícola.

Com excelência nos resultados, o laboratório 
tem reconhecimento de qualidade pelo Programa 
Interlaboratorial de Análise de Solo - PROFERT-
MG e o Programa Interlaboratorial de análise de 
tecido vegetal - ESALQ-USP(PIATV), conquistado 
com eficiência e profissionalismo.

Para realizar as análises, o produtor pode 
entregar as amostras em qualquer uma das filiais 
da Cooabriel ou pode encaminhar direto para o 
laboratório, que está localizado à Rua Mén de Sá, 
número 51, Centro - 29780-000, São Gabriel da 
Palha-ES - telefone (27)- 2158-1043.

Como forma de ampliar mecanismos de 
orientações técnicas, produtores e técnicos da 
Cooabriel se reuniram numa sala de bate – papo 
tendo nutrição de plantas e conservação do solo, 
como temas principais do debate. Isto aconteceu 
no dia 19 de abril no Sindicato Rural de Jaguaré-
ES, com a presença de cerca de 20 pessoas. 

De acordo com o engenheiro agrônono e 
coordenador técnico da Cooabriel, Wander Ramos 
Gomes, os produtores procuram compreender 
melhor, os fatores que interferem na absorção dos 
nutrientes pelas plantas, além da importância de 
parcelar ou não NPK (Nitrogênio, fósforo e potássio) 
na relação de adubação e nutrição do cafeeiro.

“Gostei muito do encontro, que possibilitou aos 
produtores falarem abertamente as suas dúvidas 
sobre adubação e nutrição”- destacou Wander.

Diálogo técnico em Jaguaré-ES

A chegada da safra de café conilon no Espírito Santo, 
traz melhores expectativas do que a difícil realidade 
enfrentada pelos produtores na safra do ano anterior.

A colheita segue em um ritmo normal, e até agora 
recebemos em torno de 10% da safra dos sócios.

 Não há atraso. O normal é esperar a maturação do 
grão, quando ele atinge em torno de 80% maduro e isto 
acontece mesmo neste período. 

Os cafés precoces sim, amadurecem antes. Mas o 
maior volume vem dos cafés médios e tardios, que estão 
sendo colhidos agora em maio, indo para junho/julho.

Quem colhe cedo demais, está colhendo grãos 
verdes e isto é ruim para o produtor que vai ter prejuízo 
pela perda de qualidade e quebra de peso.

Em termos de produção, acreditamos que teremos  
uma safra melhor que a do ano passado. Os bons índices 
de chuva na fase de granação do fruto favoreceram o 

CONSIDERAÇÕES SOBRE A SAFRA 2017

01 saca beneficiada. E neste ano, estamos prevendo 
um rendimento de 4 sacos maduros para 01 saca 
beneficiada.

Por estas considerações, estimamos que em relação 
ao ano passado, a região de ação da Cooabriel, que 
compreende, o norte e noroeste do Espírito Santo e sul 
da Bahia, poderá apresentar um aumento acima de 20% 
na safra de 2017.

enchimento do grão. Exemplo disto ocorreu na região 
de São Gabriel da Palha-ES e arredores em que a 
média dos 03 últimos meses do ano 2016 (outubro a 
dezembro), foi de 530 mm de chuva, num momento 
importante para a planta. E para o período de janeiro a 
abril deste ano de 2017, choveu o equivalente a mais 
354 mm para a região.

Em 2016 durante as 09 primeiros meses do ano (de 
janeiro a setembro) a chuva foi de apenas 400mm.  

Bons volumes de chuvas, ocorreram em período 
crucial para o desenvolvimento do cafeeiro. As plantas 
revigoraram, cresceram copas, os frutos granaram, o 
que nos leva a crer na melhor produção desta safra.

Os grãos estão graúdos. Teremos melhor resultado 
no momento do beneficiamento (pilagem). No ano 
passado, o rendimento de pilagem era baixo, algo em 
torno de 6 a 7 sacos de café maduros ou mais para 

Por - Antônio Joaquim de Souza Neto-Presidente da Cooabriel



A Conselheira administrativa da Cooabriel, Fabrícia Colombi 
Ortolane, acaba de chegar de uma missão internacional, junto a 
um grupo de cooperativistas capixaba, que viajaram em estudos 
e visitas a organizações cooperativistas da Alemanha, Holanda, 
Bélgica e França, países do continente Europeu, referência em 
modelo avançado de cooperativismo mundial.

A missão fez parte do eixo internacional do Programa de 
Formação de Executivos, estruturado a partir de dois eixos 
(nacional e internacional), implementado pelo Sistema 
OCB-Sescoop/ES, e que vem sendo realizado desde o 
ano 2016, para o desenvolvimento de competências e 
fortalecimento da gestão e qualificação das funções dos 
executivos do cooperativismo capixaba.

A missão aconteceu de 01 a 13 de maio, com extensa 
programação, iniciada na Alemanha na cidade de Bonn, 
com reunião na DGRV (organização das cooperativas), 
onde conheceram a história do movimento cooperativista 
alemão e visita à Cooperativa de Energia Renovável 
(ENERGIEGEWINNER).  Já, na cidade de Montabaur, 
o grupo participou durante 02 dias de um curso de 
capacitação na ADG (Academia das Cooperativas Alemãs) 
sobre aspectos da gestão de cooperativas e estratégia. 
Ainda na Alemanha, os capixabas, foram à Cooperativa 
de Crédito Raiffeisenbank Neustadt e G e a Cooperativa 
DMK, maior cooperativa de produtores de laticínios da 
Alemanha, situada na cidade de Waldfeucht.

Entre os dias 06 a 13, o grupo, esteve na Holanda, 
Bélgica e França. Na Holanda, visitaram o Conselho 
Holandês de Cooperativas – NCR e também a sede 
da Cooperativa BMC, Cooperativa que produz energia 
a partir de esterco de frango. Na Bélgica, visitaram a 
Cooperativa Agrifirm, a ECBA – Associação Europeia 
dos Bancos Cooperativos e à COGECA - Confederação 
de Cooperativas Agropecuárias da Europa. O final 
da missão aconteceu na França, com visita à sede 
da Crédit Coopératif, organização que representa as 
cooperativas de crédito na França; à sede da Crédit 
Mutuel, 2ª maior rede de cooperativas de crédito da 
França; a uma cooperativa da Crédit Agricole; à sede 
da Federação Nacional das Cooperativas Leiteiras, 
com encerramento na Câmara de comércio do Brasil 
na França e na Embaixada do Brasil na França.

Nossos cooperativistas, retornaram no último dia 
14 de maio, com a missão de avaliar as experiências 
adquiridas, propondo estudos de vabilidade e 
adaptações à realidade de nossas cooperativas. 

A Conselheira da Cooabriel, disse que antes de iniciar 
a viagem, tinha boas expectativas no conhecimento 
das experiências sobre o cooperativismo europeu por 
julgar a eficiência do modelo, mas segundo ela, estas 
foram superadas a cada oportunidade.“Muita troca de 
conhecimento e informações. Desde as estruturas, 
estudo, seminário e visitas técnicas.Me chamou muito 
atenção a grande eficiência em energias renováveis 
(energia solar, eólica, biodegradáveis e biogás), que 
está em tudo e me faz refletir o quanto temos de 
matéria-prima (sol, ar, restos de matéria orgânica, 
esterco de gado ou frango) e não sabemos utilizar a 
nosso favor para produzir uma energia sustentável. 
Estamos desperdiçando”– avaliou.

Para Fabrícia, a missão foi uma grande oportunidade 
de agregar conhecimento para contribuir com a 
melhoria das práticas de gestão nas cooperativas. 
Observou a grande prática da intercooperação entre as 
cooperativas europeias.“Um cooperativismo muito forte 
e um dos grandes segredos está na intercooperação. 
As cooperativas se uniram para estarem cada vez 
mais fortes no enfrentamento de crises e dificuldades” 
– destacou.

O próximo passo em seu estudo, segundo ela, 
é transformar o aprendizado em projeto prático, 
especialmente, na criação de mecanismos para 
o fortalecimento do processo de transferência do 
conhecimento adquirido. 

Ela recordou que o Conilon de Excelência 
Cooabriel, acompanhou todo o seu percurso e por 
onde passou,apresentou aos europeus amostra do 
nosso nobre produto.

8  ABRIL-MAIO

Dia de Campo – Conilon Eficiente 
Cooabriel - debate Técnicas alternativas 

de manejos de água e solo

O uso de técnicas alternativas e ou manejos que 
possibilitem a uma maior convivência com períodos 
de estiagem, vem sendo pauta de observações e 
debates entre produtores e técnicos com o objetivo 
de buscar equilibrar a produção agrícola.

O Dia de Campo, realizado pela Cooabriel em 
meados de abril (14/04), em Boa Esperança-ES, 
a partir do projeto Conilon Eficiente, debateu esta 
questão de uma forma bem partipativa, tendo como 
base, os resultados obtidos a partir das tecnologias 
utilizadas no  Sítio Calvi, de propriedade do sócio, 
que atua no projeto, o Sr. Giuseppe Speroto Calvi.

O evento, reuniu cerca de 80 participantes, entre  
produtores e técnicos, e foi conduzido a partir de 
estações temáticas, com vista a demonstrar aos 
produtores, práticas para maior aproveitamento de 
água de chuvas e menor dependência de irrigação.

Os principais aspectos abordados, durante as 
“estações de aprendizado”, referem-se às técnicas 
alternativas de manejos de água e solo visando 
sobretudo, a melhoria da qualidade do solo, com a 
formação de camada de palhada, através da roçada 
do mato, o que também diminui a temperatura do 
solo e consequente perda de água por evaporação, 
fundamental em tempos de escassez hídrica.

Um dos temas apresentados, trata-se do “Manejo 
alternativo de plantas infestantes mudança de 
paradigmas na cafeicultura custo x benefícios”, 
ministrado pelo Engenheiro Agrônomo do Projeto 
Conilon Eficiente, Carlos Otávio Ribeiro Constantino, 
que demonstrou o manejo adotado na propriedade 
do Sr. Giuseppe, desde o início do acompanhamento 
técnico, iniciado em junho de 2013, já no pré-plantio 
da lavoura.

Braquiária na entrelinha do café

O técnico demonstrou o resultado do uso da 
braquiária na entrelinha do café. “A braquiária 
apresenta a característica de ser uma gramínea 
muito mais eficiente para que plantas, como o 
café, possa crescer, absorver nutrientes e produzir 
biomassa” – explicou Carlos Otávio. Segundo 
ele,   a gramínea  produz grande quantidade de 
material vegetal e favorece o incremento de matéria 
orgânica. Produz ainda, um material vegetal de lenta 
degradação por apresentar alta relação Carbono/
Nitrogênio e fibras longas, o que é um benefício, 
pois o solo fica coberto por mais tempo. 

Explicou que o sistema radicular da braquiária 
é extremamente desenvolvido ajudando na 
estruturação do solo e dificultando que ocorra erosão. 
“Cada vez que se roça a braquiária ocorre a morte 
de raízes da gramínea que irão se decompor com 
o tempo e ajudarão a aumentar o teor de matéria 
orgânica no solo e sua estruturação” - avaliou. 

Apresentou ainda algumas conclusões:-Solo 
coberto é solo sustentável; O solo é a casa da 
planta; Solo 6 F: Fofo, fértil, fundo, fresco, fauna e 
flora;  Melhor aproveitamento das águas de  chuvas 
= menor dependência de irrigação.

Manejo de Irrigação
O tema “Manejo de irrigação, correção e 

preparo do solo para convivência com períodos 
de estiagem”, foi apresentado pelos engenheiros 
agrônomos, também do projeto conilon eficiente, 
Bruno Sérgio Oliveira e Silva e Roberto Passon 
Casagrande.

Formas Demonstradas
No manejo de irrigação foram demonstradas 

as tecnologias utilizadas no período de estiagem 
visando a economia de água e otimização do uso 
da mesma. São elas:

- Manejo modificado para a atual condição 
adversa, de baixo regime pluviométrico e baixos 
níveis de água nos reservatórios.

- Utilização de maior tempo de irrigação (maior 
turno de rega), ou seja, aplicação de uma maior 
lâmina de água para ocorrer maior infiltração no perfil 
do solo e consequentemente menor evaporação;

- Menor frequência de irrigação;
-Diminuição gradativa da lâmina aplicada 

(reservatórios, produtividade);
- Seleção/descarte de lavouras.

Considerações 
Para correção e preparo do solo para convivência 

com período de estiagem, o agrônomo Bruno 
Sérgio, destacou que é preciso um conceito muito 
mais amplo, considerando o aspecto químico, 
físico e biológico do solo. Quanto a isto, com 
base, na realidade de manejo inadequado e/ou 
considerando as características naturais da região 
norte e noroeste capixaba, os solos  apresentam, 
as seguintes situações:

a) baixa fertilidade química - solos ácidos, ph 
abaixo de 5,5, altos teores de alumínio acima de 40% 
e baixa capacidade de retenção de nutrientes.

b) fisicamente desestruturados - com 
erosões laminares e de escorrimento (chuvas); 
baixa porosidade; baixa capacidade de infiltração 
e retenção de água.

c)   biologicamente mortos - teores insignificantes 
de matéria orgânica, microrganismos benéficos 
e cada vez maiores presenças de nematóides e 
plantas infestantes resistentes devido à ausência 
de outros organismos competidores.

Manejo racional 
Para o manejo racional do solo na implantação  

da lavoura orientou-se: 
Realizar limpeza da área e fazer plantio de 

gramíneas, sendo ideais as espécies do gênero 
braquiária; 

Fazer a trituração e incorporação do capim na 
linha de plantio.

Realizar o preparo de solo vertical:  uso da haste 
subsoladora (ripper) + 1 metro de profundidade 
com saída de corretivos e fertilizantes, 
possibilitando a correção e fertilização do solo em 
profundidade, diminuindo o impedimento físico 
e consequentemente, possibilitando à planta o 
aprofundamento do sistema radicular para maior 
aproveitamento da água disponível no solo.

“A recomendação das técnicas apresentadas, 
visam propiciar à lavoura um melhor desenvolvimento 
de produção, mesmo em condições climáticas 
adversas” – destacou Roberto.

Conselheira da 
Cooabriel participa 

de missão 
internacional

Os temas foram desenvolvidos com a interação dos produtores,que demonstraram grande satisfação 
com as técnicas apresentadas e interesse em aprimorarem ou desenvolverem as práticas em suas 
propriedades, visando sobretudo, aumentar a sustentabilidade em sua atividade.


