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Embrapa Café

Introdução
A Diretoria-Executiva de Transferência de Tecnologia 

liberou, para a Embrapa Café, R$ 45 mil, destinados à 

participação da Unidade em eventos e ações especí�cas 

de transferência de tecnologia em 2012. 

Atividades realizadas
A Unidade organizou eventos, dos quais participou, 

como exposições, treinamentos e o�cinas de identi�-

cação de demandas tecnológicas para cursos de capa-

citação, julgados importantes para o cumprimento de 

sua missão (Tabela 1).   Essas ações de pesquisa  foram 

executadas nas principais regiões produtoras de café, 

por meio do Consórcio Pesquisa Café.

As capacitações motivaram a elaboração de publica-

ções técnicas, que serão utilizadas como material didáti-

co nas ações realizadas a partir de 2013. Recentemente, 

foi publicada a primeira Circular Técnica da Embrapa Café, 

intitulada Reúso da água na produção de café-cereja des-

cascado (SOARES et al., 2012). Relacionadas à qualidade 

do café, mais cinco publicações técnicas de tecnologias 

do Consórcio Pesquisa Café estão em fase de edição e im-

pressão, para serem utilizadas em capacitações. São elas:

Fornalha a carvão para secagem de café e grãos.

Construção de ventiladores centrífugos para uso 

agrícola.

Construção e utilização do terreiro híbrido para 

secagem do café.

Produção de café-cereja descascado – equipamen-

tos e custo de processamento.

Secador rotativo intermitente: projeto, construção 

e uso.

Visando promover a comunicação para a transfe-

rência de tecnologia e dar ampla cobertura aos eventos 

realizados pela Embrapa Café, em âmbito nacional, fo-

ram elaborados nove releases, para distribuição a 40 mil 

veículos de comunicação, constantes do nosso mailing 

list, conforme relação abaixo:

Transferência de tecnologias rea�rma a impor-

tância do Consórcio Pesquisa Café, coordenado 

pela Embrapa – 28/12/2012.

Tecnologias podem incrementar a cafeicultura 

em Rondônia – 31/10/2012.

Técnicas para a melhoria da qualidade do café é 

tema de capacitação em Rondônia – 11/10/2012.

Consórcio Pesquisa Café divulga tecnologias na 

Semana do Fazendeiro, em Viçosa, MG – 16/7/2012.

Reúso de água empregada no processamento de 

café será apresentado a cafeicultores – 25/6/2012.

Oportunidades de negócios e tecnologias são 

atrações da Expocafé 2012 – 19/6/2012.

Consórcio Pesquisa Café contribui para a susten-

tabilidade da agricultura familiar – 30/5/2012.

Embrapa Café: trabalho de parceria em gestão e 

pesquisa – 25/4/2012.

Dia Mundial da Água: Embrapa Café trabalha em 

tecnologia para economia de água na cafeicultu-

ra – 22/3/2012.

Além das matérias divulgadas pela Embrapa Café, 

uma emissora a�liada à TV Globo veiculou entrevista 

com o pesquisador Anísio José Diniz, da equipe de 

Transferência de Tecnologia, sobre o evento de capaci-

tação em Rondônia. A entrevista pode ser assistida pelo 

link Bom Dia Amazônia – RO.

Foto: Anísio José Diniz
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Tabela 1. Atividades realizadas durante o ano de 2012.

Atividade Denominação Valor (R$)

Participação em seminário 20º Seminário do café do Cerrado mineiro 1.000,00

Participação em exposição Superagro 2012 2.000,00

Participação em exposição Expocafé 2.500,00

Participação em exposição 83ª semana do fazendeiro 1.000,00

Participação em conferência Conferência internacional de Coffea canefora 2.000,00

Organização de workshop Workshop café e saúde 3.000,00

Organização de cursos de capacitação 

e levantamento de demandas

Treinamento para melhoria da qualidade do café em Ouro Preto do Oeste, RO 15.000,00

Organização de cursos de capacitação 

e levantamento de demandas

Treinamento de reutilização e aproveitamento agrícola da água residuária em 

Guaxupé, MG

3.000,00

Organização de cursos de capacitação 

e levantamento de demandas

Transferência de tecnologias para a melhoria da qualidade do café produzido 

pela agricultura familiar, em Venda Nova do Imigrante, ES

8.000,00

Organização de cursos de capacitação 

e levantamento de demandas

Orientação sobre a construção de terreiro secador híbrido em Brejetuba, ES 1.000,00

Organização de cursos de capacitação 

e levantamento de demandas

Transferência de tecnologias para a melhoria da qualidade do café produzido 

pela agricultura familiar em Castelo, ES

1.000,00

Organização de cursos de capacitação 

e levantamento de demandas

Oficina para levantamento de demandas tecnológicas em Vitória da 

Conquista, BA

5.000,00

Total 44.500,00
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