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Mato Grosso cultiva pouco café. De acor-
do com a Companhia Nacional de Abas-
tecimento (Conab), na última safra o Es-

tado produziu apenas 137 mil sacas de café coni-
lon. O arábica é importado do Paraná e de Minas
Gerais. Os cafeicultores mato-grossenses estão
concentrados no Nortão. Nos últimos cinco anos
muitos migraram para outras culturas em função
das dificuldades financeiras, da falta de chuvas e
da pobreza do solo.

Nem mesmo o incentivo fiscal do Governo do Es-
tado, a nova normativa do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) e o investimento
de algumas empresas em pesquisa evitaram que os
cafeicultores optassem por outras atividades. Mes-
mo assim, ainda há aqueles que persistem e procu-
ram inovar para sobreviver. É o caso dos associados
da Sol Nascente. Eles se uniram, investiram no pro-
duto e, atualmente, cultivam, industrializam e co-
mercializam cerca de 35 mil quilos de café por ano.

Esse cafeicultores são de famílias tradicionais
no setor cafeeiro e vieram do Paraná há cerca de 30

anos. O presidente da Associação Sol Nascente, ins-
talada no município de Alta Floresta, José Adenival
Nunes, conta que o grupo é formado por cerca de 40
lavradores. Segundo ele, já foi bem maior, mas nos
últimos cinco anos pelo menos 50 famílias optaram
pela pecuária leiteira e outras atividades.

Segundo José Adenival, a principal dificuldade é
a falta de chuva na hora certa. Ele também aponta a
pobreza do solo como um dos empecilhos para au-
mentar a produtividade. “A correção custa dinheiro
e isso dificulta ainda mais o nosso trabalho e com-
promete a lucratividade”. Apesar das dificuldades,
José Adenival conta que a produção do grupo Sol
Nascente atende os municípios de Alta Floresta, No-
vo Mundo, Nova Guarita e Carlinda.

Conilon e o arábica são as duas principais culti-
vares de café existentes no Brasil. Em Mato Grosso
os cafeicultores só cultivam a conilon, cultivar adap-
tada à regiões de baixa altitude e temperaturas ele-
vadas. “É mais rústica e tem mais resistência às de-
ficiências hídricas”, explica o engenheiro agrônomo
Adonias José Soares. Já a arábica, que produz um
café fino, de aroma e sabor mais apurados, é adap-
tada às regiões de temperaturas amenas e altitude
elevada.

Mesmo com a união de cafeicultores e a institui-
ção de algumas associações no Norte do estado a
produção de café é considerada pequena. Além dis-
so, Mato Grosso não tem dados sobre a produção. O
cultivo fica por conta dos agricultores familiares e
dos assentados e o maior número de sacas é colhido
em municípios como Colniza, Nova Bandeirantes,
Nova Monte Verde, Alta Floresta e região. O secre-
tário de Agricultura de Alta Floresta, Waldemar
Gamba, diz que a área de cultivo já foi maior em seu
município, mas os produtores têm diversificado as
atividades. “Muitos estão optando
pela pecuária leiteira”.

Apesar de alguns produtores
terem abandonado o cultivo do ca-
fé, há quem diga que lidar com es-
te setor da agricultura é um caso
de paixão. Depois que a pessoa co-
meça a trabalhar e conviver no se-
tor não que mais trocar de profis-
são. Isso é valido para o cultivo, in-
dustrialização e todas as outras
opções de trabalho e profissões
que há no setor. Classificador de
café é a profissão de Jair da Silva

há cerca de 15 anos. Conhecedor do assunto, ele
conta que ao tomar um café consegue identificar os
defeitos.

Jair chegou recentemente do Paraná e trabalha
na Mitsui Alimentos - Café Brasileiro. Ele conta que
a classificação do produto é feita por amostra. “A-
valiamos a umidade, impurezas e vários outros
itens”. O classificador avalia a condição física do
café e o sabor. A empresa, além de comprar a pro-
dução mato-grossense, também importa café dos
Estados do Sul do Brasil.

Assim como Jair, Neldimara Cristiane Capistrano
também é funcionária da Mitsui Alimentos - Café Bra-
sileiro, em Cuiabá. Analista de qualidade, especializa-
da em qualidade de alimentos vegetais, Neldimara
acrescenta que em Mato Grosso a safra acontece en-
tre os meses de março e junho. “É o período em que
recebemos uma quantidade maior de grãos e também
testamos mais amostras”. Na opinião dela, a nova
normativa do Mapa contribuiu muito para a melhora
da qualidade dos grãos do café mato-grossense. “Mas
ainda há um longo caminho a percorrer quando o as-

sunto é a qualidade do produto”. 

Visita - A empresa Mitsui Alimentos - Café
Brasileiro, instalada em Cuiabá, abre as portas para
receber escolas e grupos interessados em conhecer
melhor a industrialização do café. Os visitantes têm
informações teóricas, visitam a indústria e ainda
têm a oportunidade de degustar o café.
Mais informações e o agendamento
das visitas podem ser feito pelo te-
lefone (65) 2121-1888
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Entre novembro/2009 e outu-
bro/2010 a Associação Brasileira de
Indústria de Café (Abic) registrou
um consumo de 19,13 milhões de sa-
cas, ou seja, 4,03% a mais que no
período entre novembro/2008 a ou-
tubro/2009. As empresas associa-
das da Abic, que participam com
68,4% do café torrado e moído in-
dustrializado produzido, mostraram
uma evolução mais significativa, de
5,93% em relação a 2009 o que con-
firma as expectativas iniciais que
eram de um crescimento de 5%, le-
vando em conta a recuperação da
economia brasileira.

O consumo doméstico, predomi-
nantemente de cafés do tipo tradicio-
nal, tanto quanto o consumo fora do

lar, onde predominam os cafés supe-
riores e gourmet, apresentaram taxas
de crescimento positivas. Já o consu-
mo per capita foi foi de 4,81 kg de
café torrado, quase 81 litros para
cada brasileiro por ano, registrando
uma evolução de 3,5% em relação
ao período anterior. Os brasileiros
estão consumindo mais xícaras de
café por dia e diversificando as for-
mas da bebida durante o dia, adicio-
nando ao café filtrado consumido
nos lares também os cafés expres-
sos, cappuccinos e outras combina-
ções com leite.

O consumo per capita do brasilei-
ro se aproxima do alemão que é de
5,86 quilos/por habitante/ano. Vale
enfatizar que o consumo brasileiro já
supera os índices da Itália e da Fran-
ça, que são grandes consumidores
de café. Os campeões de consumo,
entretanto, ainda são os países nór-
dicos Finlândia, Noruega, Dinamarca
com um volume próximo dos 13 ki-
los/por habitante/ano. (E.P)

Dificuldades desmotivam os produtores
Falta de chuvas e
pobreza do solo
fazem com que
muitos cafeicultores
migrem para outras
atividades mais
rentáveis
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ANO KILOS POR PESSOA

2008 4.51
2009 4.65
2010 4.81

FONTE: ABIC

Consumo cresce entre os brasileiros

O consumo brasileiro do 
famoso cafezinho já supera
índices de países tradicionais
como Itália e França

A Abic realizou uma pesquisa em 2010 para 
saber o que é um bom café para o brasileiro

55% dos entrevistados responderam que é aquele que deixa 
um sabor gostoso na boca.

39% disseram que é aquele que tem um aroma agradável

31% apontaram que é aquele que dá vontade de repetir.

10% dos entrevistados disseram que é o café torrado na medida certa.
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Café produzido em
cidades da região
norte de Mato Grosso

Consumo de café no Brasil

Em Colniza o café
foi escolhido
como atividade
econômica devido
à praticidade de
transporte

Em Mato Grosso os
cafeicultores só

cultivam a conilon,
mais adaptada às

condições locais 


