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Cafés Especiais 

Conceituações / Cenário 

Projetos Convergentes 

Projeto Café no Vale - um Cluster 

Turístico no Circuito Vale do Café/RJ        

Modelo de Produção de Café 

Sustentável - Mata Atlântica 

Ações Efetivadas até o momento 



    Brasil está na vanguarda da produção agrícola sustentável 
ao redor do mundo, criando ferramentas reconhecidas 
pela ONU como uma das fortes do mundo. 

 



 

  “O conceito de cafés especiais está intimamente 

ligado ao prazer proporcionado pela bebida.  

    

   Destacam-se por algum atributo específico 

associado ao produto, ao processo de produção 

ou ao serviço a ele associado”. (SAES et al, 2001) 

Conceituações 



 

  “O café produzido de maneira responsável e 

sustentável está sendo procurado por 

consumidores mais conscientes e mais exigentes... 

(Candiano, 2008) 

 

 (...) conscientes das pegadas ambientais dos 

produtos que compram... (Young, 2011)  

 

Conceituações 



 

  Greenberg define cafés sustentáveis como:  

 

(...) o café produzido em uma fazenda com grande 

diversidade biológica e insumos químicos baixos.  

 

   Ela conserva os recursos, protege o meio ambiente, 

produz de forma eficiente, concorre comercialmente e 

melhora a qualidade de vida dos agricultores e da 

sociedade como um todo. (2012) 

Conceituações 



 Estudo feito pelo Internacional Trade Centre - 

ITC (2011) indica crescimento de cerca de 25% 

para 2015 (2009 = 8%) para os cafés sustentáveis, 

enquanto o de cafés convencionais cresce 2%.  

 

 As certificações seguem nessa lógica de 

crescimento; cafés sustentáveis, tendência de 

mercado. 

 

Certificação da Sustentabilidade 



Importantes certificações de 

caráter sustentável 





Cenário 



Percepção - Café da Colômbia 









Super Café do Brasil - criado para dar suporte à uma nova campanha sobre CAFÉ & SAÚDE pelo 

MAPA – 2009. 



Programas 





ABIC – Maio -2012 



Seminário  

Vale Sustentável 

O que estamos fazendo neste sentido!!! 



Planejamento +Tecnologia + Controle + Detalhes + Paixão 

Qualidade 



Escolha da área + análise de solo / correção 

Escolha das mudas seguindo estudo técnico 

Execução do plantio  

Acompanhamento regular da lavoura  

Preparo da área para colheita 

Logística da colheita - Importante 

Beneficiamento e armazenagem 

Torrefação e moagem 

Embalagem e estocagem 

Comercialização - Café Mata Atlântica 

Etapas básicas que ditam a qualidade 



 

Um dos subprodutos é a Produção de Café 

Gourmet e outras culturas em sistemas agro 

ecológico dentro das ZOPI - Zona de 

Produção Integrada - Café Mata Atlântica 

 

Projeto Café no Vale 



Atividade em 1830 

Base do Projeto - Legado Histórico e Cultural 



Base do Projeto - Legado Ambiental 



Documentário - O Vale, de Marcos Sá Corrêa e João Moreira Salles 



Ascensão e decadência da cultura cafeeira no Vale 

do Médio Paraíba 



Base do Projeto - Legado Social 



 

  Criar um ambiente integrado entre si, 

propício para o efetivo desenvolvimento 

regional, focalizando o binômio 

Agronegócio x Turismo 

 

Objetivo Principal 



   CLUSTER TURÍSTICO 

 Vale do Café 

Produto Final 
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CLUSTER - Integração da Agropecuária, Indústria, Comércio e 

Entretenimento em Cadeia Produtiva - Arranjos Produtivos Locais - APL 





2004 

Registro 
Direitos Autorais 



Logomarca Oficial 

Registro da Marca - INPI 



Costurar e Oficializar Apoio e Certificações 















Aspectos histoquímicos e morfológicos de grãos de café de diferentes qualidades 





Roda de Aromas & Sabores especialmente elaborada para 
a SCAA - Specialty Coffee Association of America  







http://www.euproduzoeupreservo.com.br/wp-content/uploads/2013/03/O-COFFEE-268.jpg


Cafés Especiais 



Agricultura de Precisão 

http://www.euproduzoeupreservo.com.br/wp-content/uploads/2013/03/O-COFFEE-006.jpg


Estrutura 

Organizacional 

da Produção 



ABIC – Maio -2012 











UFRRJ - 2006 



Prof. José Matiello  















Certificação / Padrão de Qualidade 





Talhão de 1.200 pés e 4 cultivares diferentes 

Fragmento de Mata 































Controle de todas as etapas da produção 

riscos menores 







Otimização da  

Tecnologia Ecológica 

Disponível 









Mudas no Sistema de Bandejas 







Trabalho: 

Dra. Marta Ricci  

Embrapa Agrobiologia 

Crotalária - adubação verde 

Eritrina - sombreamento 

Manejo de macro e micro 

nutrientes e controle de 

pragas - biodiversidade 



Sistema Agroflorestal  

Agricultura Familiar 

Sombreado e Consorciado 

Colheita Seletiva  



Calda Bordalesa 











Mata Atlântica no RJ 

Descobrimento do Brasil 



Área Atual Fragmentada 

. Fortalecer o Corredor  

. Proteção de Nascentes 



Controle da irrigação / fertirrigação 

Gotejamento com Tubopet 





Adequando Processos 

- Certificação 



Desenvolvendo a bebida – Ampliando o laboratório 







Desta forma o café no Vale não bebe  



Ações previstas para 2014 



REDE PRÓPRIA DE 

CAFETEIRAS –  

 

 CAFÉ CONCEITO 

Village Mall? 



facebook.com/ turisplanbrasil 

www.turisplanbrasil.com.br 

Desenvolver a Marca - Plano de Comunicação - Colômbia 



Curso de Atualização 



Trade de Café 



PACOTE TECNOLÓGICO 



ATUAR NOS EVENTOS COM ORGANIZAÇÃO 

E CAPRICHO 



Equipe e Nível Técnico  



Aproximar do público a bebida CAFÉ  





Ampliar as ZOPIs 



Ampliando parcerias  





Trazendo tecnologia / Otimizando processos  





PLANVALE  

Reunião Mensal de Coordenadores  







1º Copa Turisplan / Vale do Café  

de Balonismo 

Caso de Sucesso em Torres - RS 



PORTUGAL 





FOCADANDO

RESULTADOS 

O que já temos de concreto !!! 

















Desenvolvendo processo próprio de beneficiamento  











Contatos: 

www.turisplanbrasil.com.br  

 

021 99853 2272  

 

turisplan@gmail.com   

 

cafenovale@gmail.com  
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