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1. Sobre a ACOB
A Associação de Cafeicultura Orgânica do Brasil - ACOB foi fundada
em 1998 com o objetivo de promover a produção e o mercado de
cafés orgânicos e sustentáveis brasileiros.
Com sede na cidade de Machado-MG, e uma filial em Campinas-SP, a
ACOB está estrategicamente localizada no coração das principais
regiões produtoras de café dos estados de Minas Gerais e São Paulo.
Os membros e parceiros da ACOB são produtores, associações,
cooperativas de agricultores familiares, bem como exportadores,
torrefadores, importadores, varejistas, universidades e ONGs.
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1. Sobre a ACOB
Missão:
Desenvolver a sustentabilidade econômica, social e
ambiental da cafeicultura orgânica através da eficiência
produtiva, qualidade e agregação de valor, tornando-nos
também multiplicadores.
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1. Sobre a ACOB
Principais objetivos:
I) Preservar o ecossistema e a vida humana no planeta Terra.
III) Prover suporte aos membros associados em assuntos relacionados à produção e
tecnologias, qualidade, certificação, gestão, marketing e mercados na cafeicultura
orgânica e/ou sustentável.
IV) Promover a realização de pesquisas sobre agricultura para promover, incentivar e
aperfeiçoar a cultura do café orgânico e/ou sustentável.
VI) Desenvolver o mercado de cafés orgânicos e sustentáveis e auxiliar na
comercialização do café orgânico.

VIII) Estimular, incentivar e promover a realização de seminários e eventos.
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2. Histórico do café orgânico no Brasil
A produção de café orgânico ganhou força a partir de 1998.
A 1ª Conferência Internacional sobre Mercado Justo e Café Orgânico
realizada no ano 2000 em Machado-MG foi um evento importante.
Muitos produtores migraram para o sistema orgânico devido à crise
do café convencional no ano 2000.
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2. Histórico do café orgânico no Brasil
A recuperação dos preços do café convencional a partir de 2004
desestimulou a produção do café orgânico, associado a dificuldades
com:
Orgânico não é “Largânico”
Adubação nitrogenada e nutrição
Manejo do mato
Manutenção de boas produtividades
Falta de investimento em pós-colheita
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2. Histórico do café orgânico no Brasil
Características atuais dos produtores de café orgânico no Brasil
Regiões:
Produtores individuais:
◦ Minas Gerais
30 ha a 800 ha
◦ Sul de Minas
Associações/cooperativas de
produtores:

0,5 ha a 10 ha

◦ Matas de Minas
◦ Cerrado Mineiro

◦ Mogiana Paulista
◦ Bahia
◦ Paraná
◦ Espírito Santo
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3. Café orgânico: mercado e tendências
BRASIL

MUNDO

2016 (estimativa):

2014:

5.000 ha = 0,2 % da área de café

763.000 ha = 7,7% da área de café

60 a 70 mil sacas orgânico

20 a 30 mil sacas em transição

Fonte: ACOB (2016)

Maiores produtores:
1. México: 243.000 ha
2. Etiópia: 154.000 ha
3. Peru: 89.000 ha
Fonte: FiBL & IFOAM (2016)
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3. Café orgânico: mercado e tendências
No mundo, a área de café orgânico quadruplicou desde 2004:
EVOLUÇÃO DA ÁREA DE CAFÉ ORGÂNICO NO MUNDO
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3. Café orgânico: mercado e tendências
Falta de café orgânico brasileiro no mercado
Produtores se concentraram em mercados de alta
qualidade e parcerias de longo prazo
Mercado com demanda crescente: importadores
estrangeiros e torrefadores brasileiros
Perfis de mercado:
1. Orgânico Especial: prêmios de 75 a 150%
2. Orgânico Comum: prêmios de 30 a 50%

Preços elevados

Confere liquidez
ao café orgânico

Grande oportunidade de aumentar a oferta para
ambos os perfis de mercado!
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3. Café orgânico: mercado e tendências
Referências de preços na safra 2015/2016
78 a 79 pontos = R$ 750 a 900

Saca 60 kg
Bica corrida
Classificação SCAA

80 a 82 pontos = R$ 900 a 1.100
82 a 84 pontos = R$ 1.100 a 1.300

Acima de 84 pontos = Preços acima de R$ 1.500
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
1. Condições climáticas favoráveis ao cultivo e à
qualidade do café
2. Solos, relevo, matéria orgânica e mão de obra

PROPRIEDADE

3. Equilíbrio ambiental
4. Aptidão do cafeicultor orgânico
5. Acesso a técnicas agroecológicas

PRODUTOR

6. Acesso a técnicas de manejo pós-colheita
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
1. Condições climáticas favoráveis ao cultivo e à qualidade do café
O ambiente ideal para uma espécie é aquele de sua região de
origem.
Portanto, na busca pelas condições climáticas mais favoráveis ao
cafeeiro, é fundamental conhecer as condições de seu ambiente
natural.
Assim, há potencial de maior produtividade, menor incidência de
pragas e doenças, menor custo de produção e melhor qualidade de
bebida.

Fonte: Pereira et al. (2008)
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
1. Condições climáticas favoráveis ao cultivo e à qualidade do café
Cafeeiro arábica (Coffea arabica)
 É encontrado como vegetação espontânea no sub-bosque de florestas de
altitude (entre 1.300 m e 2.800 m de altitude) no sudoeste da Etiópia, sudeste
do Sudão e Quênia.
 O clima é ameno, bem suprido de chuvas, mas com período seco
pronunciado.
 A amenização do calor tropical, operada na sua região de origem pela
altitude, foi no Brasil auxiliada pela latitude.

Fonte: Pereira et al. (2008); Khatounian (2001)
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
1. Condições climáticas favoráveis ao cultivo e à qualidade do café
Cafeeiro robusta (Coffea canephora)
 É encontrado nas partes mais baixas (até 1.000 m de altitude) e mais quentes
na região de florestas úmidas da bacia do Rio Congo.
 O cafeeiro robusta, sendo originário de região mais baixa que a do arábica,
tolera temperaturas mais elevadas.

Fonte: Pereira et al. (2008); Khatounian (2001)
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
1. Condições climáticas favoráveis ao cultivo e à qualidade do café
Intervalos de temperatura média anual (°C) e as condições de
aptidão térmica para cafeeiros arábica e robusta em cultivo
convencional brasileiro sem irrigação:
Condição de aptidão

Arábica

Robusta

Inapta por frio

< 17

< 20

Marginal por frio

17 – 18

20 – 22

Apta

18 – 22

22 – 26

Marginal por calor

22 – 23

> 27

Inapta por calor

> 23

---

Fonte: Pereira et al. (2008)
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
2. Solos, relevo, matéria orgânica e mão de obra
Solos naturalmente mais férteis têm vantagem

Relevo
 Plano ou ondulado: mecanizável
 Montanhoso: não mecanizável

Disponibilidade de matéria orgânica

Critérios para
escolha de
áreas

Disponibilidade de mão de obra
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
3. Equilíbrio ambiental
Presença de matas e biodiversidade
Menor pressão de pragas e doenças
Menor incidência de vento
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
4. Aptidão do cafeicultor orgânico
Visão ecológica e sistêmica

Vontade de aprender
Conhecimento técnico e mercadológico

Gestão responsável (familiar ou profissional)
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
5. Acesso a técnicas agroecológicas e inovadoras
Manejo nutricional

Manejo integrado de pragas e doenças
Condicionamento climático
Quebra-ventos
Arborização de cafezais
 Para mais informações sobre essas técnicas, veja a apresentação anexa.
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4. Cafeicultura orgânica: fatores de sucesso
6. Acesso a técnicas de manejo pós-colheita
Pré-processamento via seca ou via úmida

Secagem
Beneficiamento

Qualidade da
bebida

Armazenagem
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5. Passo-a-passo para se tornar um
cafeicultor orgânico
Após verificar os fatores de sucesso da cafeicultura orgânica,
recomendamos seguir o seguinte passo-a-passo:
1. Conhecer os diferentes regulamentos
2. Iniciar o período de conversão cumprindo os requisitos
dos regulamentos
3. Guardar comprovantes desde o início do período de
conversão

4. Buscar a certificação orgânica
23

1. Conhecer os diferentes regulamentos
Dependendo do mercado de destino do café, é necessário seguir um
determinado regulamento de agricultura orgânica.
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1. Conhecer os diferentes regulamentos
Os principais mercados consumidores de café orgânico e
seus respectivos regulamentos são:
União Europeia: CE 834/07 e CE 889/08

Estados Unidos: National Organic Program (NOP)
Japão: Japanese Agricultural Standard (JAS)
Brasil: Lei 10.831/03, Decreto 6.323/07 e INs
Clique sobre os links para acessar os regulamentos
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1. Conhecer os diferentes regulamentos
Atualmente, a agricultura orgânica está regulamentada em mais de
80 países.
Alguns países possuem acordos bilaterais de equivalência, p. ex.:
◦ EUA – Canadá
◦ EUA – Japão
◦ EUA – União Europeia

No entanto, esses acordos se
aplicam somente aos produtos
orgânicos produzidos dentro do
território desses países, ou seja,
não se aplicam ao produtor de
café no Brasil.
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1. Conhecer os diferentes regulamentos
UE
NOP

Grande parte dos requisitos é
comum para todos os regulamentos

JAS
BR

Pequena parte dos requisitos é
específica de cada regulamento
(ex.: listas de insumos permitidos)
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1. Conhecer os diferentes regulamentos
Exemplos de requisitos comuns:
Descrição da unidade de produção (ex.: Plano de Manejo Orgânico)

Medidas de proteção em relação às fontes de contaminação
Período de conversão

Registros
Rastreabilidade

Separação e rotulagem dos produtos orgânicos
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Separação e
rotulagem dos
produtos
orgânicos

29

Separação e
rotulagem dos
produtos
orgânicos

Sítio Cafezal
Machado - MG
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1. Conhecer os diferentes regulamentos
Exemplo de requisito específico:
Listas de insumos permitidos para fertilização e controle de pragas

UE  Anexos I e II do Regulamento CE 889/2008
NOP  Todo insumo natural é permitido, exceto as substâncias
naturais proibidas (205.602), e todo insumo sintético é proibido,
exceto as substâncias sintéticas permitidas (205.601)
JAS  Anexos 1 e 2 da Notificação nº 1605

BR  Anexos V, VI e VII da IN nº 46/2011, alterada pela IN 17/2014
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1. Conhecer os diferentes regulamentos
A ACOB preparou uma lista com os principais insumos
permitidos para uso na cafeicultura orgânica de acordo com
os regulamentos UE, NOP, JAS e BR, disponível em:
http://www.cafeorganicobrasil.org/downloads
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2. Iniciar o período de conversão cumprindo
os requisitos dos regulamentos
Período de conversão é o tempo mínimo entre a última aplicação de
substâncias proibidas e a primeira colheita do café como orgânico,
em que os requisitos dos regulamentos devem ser cumpridos.
Durante esse período, o café é comercializado como convencional.
Regulamentos

Café e outras culturas
perenes

Culturas anuais ou
pastagens

Brasil (BR)

18 meses

12 meses

Internacionais (UE, NOP, JAS)

36 meses

24 meses
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2. Iniciar o período de conversão cumprindo
os requisitos dos regulamentos
Como comprovar a data de início do período de conversão?
Entrar em contato com uma certificadora ou grupo de produtores em
processo de certificação para marcar uma primeira inspeção:
1. Início do período de conversão ou
2. Final do período de conversão (c/ reconhecimento retroativo)
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3. Guardar comprovantes desde o início do
período de conversão
Para que seja possível o reconhecimento retroativo do período de
conversão, o produtor deve guardar:
1. Comprovantes sobre a data de início do período de conversão, ex.:
IMPORTANTE

◦ Declarações de órgãos oficiais relacionados às atividades agropecuárias;
◦ Declarações de órgãos ambientais oficiais;
◦ Declarações de vizinhos, associações e outras organizações envolvidas com
a rede de produção orgânica;
◦ Análises laboratoriais;
◦ Fotos aéreas e imagens de satélite;
◦ Documentos de aquisição de sementes, mudas e outros insumos.
Fonte: IN MAPA 46/08, alterada pela IN MAPA 17/14, Art. 12
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3. Guardar comprovantes desde o início
do período de conversão
2. Registros (anotações) de todas as operações envolvidas na
produção, p. ex.: data, serviço realizado, tipo e quantidade de
insumos aplicados, nome do talhão e quem realizou as operações.
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3. Guardar comprovantes desde o início
do período de conversão
3. Comprovantes de treinamento de produtores e trabalhadores
sobre os princípios, práticas e regulamentos da agricultura
orgânica.
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4. Buscar a certificação orgânica
Certificação orgânica é o ato pelo qual um organismo de avaliação
da conformidade credenciado dá garantia por escrito de que uma
produção ou um processo claramente identificado foi
metodicamente avaliado e está em conformidade com as normas de
produção orgânica vigentes.

Fonte: Decreto nº 6.323/2007; IN MAPA 19/2009
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4. Buscar a certificação orgânica
OPÇÕES DE CERTIFICAÇÃO:
1. Individual ou

2. Grupo de pequenos produtores (c/ Sistema de Controle Interno)
PRIMEIRA INSPEÇÃO:
1. Início do período de conversão ou
2. Final do período de conversão (c/ reconhecimento retroativo)
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4. Buscar a certificação orgânica
Como obter a certificação orgânica?
PARA COMERCIALIZAR NO BRASIL:
No caso do regulamento brasileiro, há dois mecanismos de controle para a
garantia da qualidade orgânica:
1. Certificação por Auditoria (Certificadoras)  individual ou em grupo
2. Sistemas Participativos de Garantia
Entre em contato com uma das certificadoras ou sistemas participativos
credenciados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento –
MAPA:
http://www.agricultura.gov.br/desenvolvimento-sustentavel/organicos/cadastro-nacional
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4. Buscar a certificação orgânica
Como obter a certificação orgânica?
PARA COMERCIALIZAR NO EXTERIOR:
Entrar em contato com uma das certificadoras acreditadas de acordo
com os regulamentos internacionais que atuam no Brasil, p. ex.:
◦ Ecocert
◦ IBD Certificações
◦ Kiwa BCS Öko-Garantie
◦ Organización Internacional Agropecuaria (OIA)
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4. Buscar a certificação orgânica
Como é o processo de certificação por auditoria?
1. O produtor (ou grupo de produtores) entra em contato com uma
certificadora e preenche um formulário de solicitação
2. A certificadora apresenta uma proposta (orçamento) e um
contrato de certificação

3. Após o aceite da proposta e a assinatura do contrato, o produtor
preenche o Plano de Manejo Orgânico (PMO)
4. Após a revisão do PMO, a certificadora combina a data da
primeira inspeção com o produtor
42

4. Buscar a certificação orgânica
Como é o processo de certificação por auditoria?
5. Durante a inspeção, o inspetor visita a(s) unidade(s) de produção
para verificar o cumprimento do(s) regulamento(s)
6. Se forem constatadas não conformidades, o inspetor irá solicitar a
apresentação de medidas corretivas em um prazo determinado

7. O relatório de inspeção é analisado pela certificadora e, após o
cumprimento das medidas corretivas, a certificação é concedida
ao produtor
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6. Sustentabilidade e agricultura orgânica
O que é sustentabilidade?
Satisfazer às necessidades do presente sem comprometer a
capacidade das gerações futuras para satisfazer às suas
próprias necessidades.

Fonte: Report of the World Commission on Environment and Development (1987)
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6. Sustentabilidade e agricultura orgânica
O que é agricultura orgânica?
A agricultura orgânica é um sistema de produção que promove a
saúde dos solos, ecossistemas e pessoas. Tem como base processos
ecológicos, biodiversidade e ciclos adaptados às condições locais em
alternativa ao uso de insumos com efeitos adversos.
A agricultura orgânica combina tradição, inovação e ciência de modo
a ser benéfica para o ambiente compartilhado e promove
relacionamentos justos e uma boa qualidade de vida a todos
envolvidos.
Fonte: IFOAM (2008)
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6. Sustentabilidade e agricultura orgânica
Crescimento do mercado orgânico
BRASIL

MUNDO

2015: 25%

2014: 7,6% (Europa), 11% (EUA)

2016: 30% (estimativa)

1. Estados Unidos
2. Alemanha
3. França, etc.

R$ 2,5 bilhões em 2015
Fonte: Organics Brasil (2016)

US$ 80 bilhões em 2014
Fonte: FiBL & IFOAM (2016)
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Sustentabilidade

Orgânico

Convencional

Altos níveis de
sustentabilidade

Deficiências em
um ou mais
aspectos da
sustentabilidade
(econômicos,
sociais e
ambientais)
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Principais certificações
da cafeicultura
Orgânico
UTZ, RAS,
Fairtrade
CM

Convencional
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Obrigado!
ASSOCIAÇÃO DE CAFEICULTURA ORGÂNICA DO BRASIL – ACOB

Para mais informações, acesse:
www.cafeorganicobrasil.org
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