
12º Sabor da Colheita celebra
o Dia Nacional do Café

Aberto à população e 
com representantes de toda 
a cadeia produtiva, evento 
realizado no Instituto 
Biológico, na capital,
marca o início da safra 2017

Instituto Biológico (IB), vinculado à 
Secretaria Estadual de Agricultura 
e Abastecimento (SAA), recebeu a 
população na manhã de ontem, em 
sua sede, na Vila Mariana, zona sul 
da capital, para o 12º Sabor da Co -
lheita. O evento simbólico come-
morou o Dia Nacional do Café (24 
de maio) e marcou o início da co -
lheita do grão no Estado de São 
Paulo, uma das principais riquezas 
agrícolas paulistas. Além do públi-
co, compareceram representantes 
de órgãos estaduais, municipais e de 
empresas da cadeia produtiva e do 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 
e Pequenas Empresas (Sebrae). 

A maioria dos presentes, mora-
dores da metrópole, teve a oportuni-
dade de degustar broa de milho e 
canjica e vivenciar um pouco do dia 
a dia das fazendas do interior. As 
pessoas puderam conhecer e colher 
grãos maduros no cafezal do IB, um 
dos maiores cultivados em área 
urbana do País. A safra orgânica  do 
IB tem origem nos 2 mil pés de café 
arábica das variedades Mundo Novo 
e Catuaí, também presentes em 90% 
do parque cafeeiro brasileiro e desen-
volvidas pelo Instituto Agro nô mico 
de Campinas (IAC-Apta), órgão tam -
bém vinculado à SAA.

Colaboração – De acordo 
com a pesquisadora do IB, Harumi 
Hojo, essa plantação teve início na 

década de 1950 e destinava-se a oferecer 
material para o estudo do controle de pragas. 
“Hoje, tem função educacional, histórica e 
cultural e serve como exemplo de demonstra-
ção de princípios das boas práticas agrícolas”, 
explica. “Em média, cada safra rende uma 
tonelada, parte desse total é encaminhado 
ao Fundo Social de Solidariedade do Estado 
(Fussesp), para ser doado a entidades assis-
tenciais. No ano passado, repassamos 82 qui-
los de café arábica”, lembra.

No evento, o agrônomo Celso Vegro, 
pesquisador do Instituto de Economia 
Agrícola (IEA), também da SAA, foi home-
nageado com uma placa, em reconheci-
mento ao sucesso obtido com o plantio de 
500 mudas em um terreno montanhoso do 
cafezal do IB, cujos primeiros grãos foram 
colhidos ontem. “Comprovamos, na práti-
ca, essa possibilidade”, disse Vegro.

Segundo ele, hoje, 35% do consumo 
nacional de café ocorre no Estado e 85% das 
exportações nacionais são escoadas pelo Porto 
de Santos. São Paulo tem 200 mil hectares 
cultivados para produção comercial em 16 mil 
propriedades – 80% delas têm perfil familiar. 
O Estado é o segundo maior produtor nacio-
nal, com 4,5 a 6 milhões de sacas anuais.

Resgate – No cafezal do IB, um dos 
grupos mais entusiasmados era formado por 
24 aposentadas do Centro de Convivência 
da Melhor Idade (CCMI), de Diadema. 
Quase todas ex-agricultoras e moradoras 
do Jardim Eldorado, elas participam pela 
quarta vez do Sabor da Colheita. Uma das 
líderes do grupo, a mineira da cidade de São 
Geraldo, Cecília de Pauli, 77 anos, conta que 
a maioria delas trabalhou no campo antes de 
emigrar para São Paulo.

“Até os 17 anos, fui boia-fria em lavou-
ras de arroz e café. Era um tempo gostoso, 
de fartura. Dá muita saudade, todo ano 
espero esse evento”, revela Cecília. 

Crescimento – A poucos metros 
dali, o diretor-executivo da Associação 
Brasileira da Indústria de Café (Abic), 
Nathan Herszkowicz, plantava mais um pé 
no histórico cafezal do IB. Entusiasmado 
com a repercussão do evento, destaca-
va dados recentes, como o fato de o Brasil 
ser o maior produtor mundial e exporta-
dor de grãos e de café solúvel. No período 
2017/2018, estima-se safra de 47 milhões de 
sacas, seguido pelo Vietnã, com 27 milhões 
de sacas. “Com investimento contínuo em 
tecnologia, derrubamos nas duas últimas 
décadas o mito do grão colombiano ter qua-
lidade superior ao nosso. No ano passado, 
as exportações nacionais somaram US$ 5,8 
bilhões”, revela o dirigente.

Segundo ele, no mercado interno o café 
está presente na despensa de 98% dos lares 
brasileiros e seu consumo supera o de bebi-
das com maior apelo comercial e publicitá-
rio, como cerveja, cachaça e refrigerante. Em 
média, cada brasileiro bebe 84 litros de café 
por ano e o consumo segue em crescimento. 
“Aliar volume de produção com qualidade e 
sustentabilidade é o diferencial do café bra-
sileiro”, ressalta. “Outros passos importan-
tes são o monitoramento e os processos de 
certificação realizados pela Abic com mais 
de 180 marcas de café gourmet”, conclui.

90 anos – Segundo o diretor-geral do 
IB, Antônio Batista Filho, esta edição do 
Sabor da Colheita integra as festividades 
dos 90 anos de criação do instituto – o ani-
versário será celebrado no dia 7 de novem-
bro. Entre outras atividades, ele destaca 
os serviços do IB como referência nacio-
nal em pesquisa e prestação de serviços em 
sanidade animal e vegetal, com acredita-
ção pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro) na nor-
ma ISO 17025, relacionada à qualidade. Seus 
laboratórios processam mais de 200 mil 
pedidos de diagnósticos anuais de pragas e 
doenças vindos de todo o País.

“A próxima celebração será domingo, 
28, com a instalação do chamado corredor 
verde para polinizadores, isto é, o plantio 
de 18 árvores e arbustos com orientação 
de especialistas e participação da comuni-
dade”, informa. Agendada para as 9 horas, 
essa atividade ocupará aproximadamente 
530 metros lineares, nos arredores do IB. 
Sua meta é criar um espaço seguro e ade-
quado para agentes polinizadores, como, 
por exemplo, as abelhas melíferas, essen-
ciais à produção de alimentos.

Rogério Mascia Silveira
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Colheita – Público, como as aposentadas do CCMI, vivenciou um pouco do cotidiano das fazendas

Herszkowicz, diretor-executivo da Abic

Instituto Biológico – Em destaque, os pesquisadores Harumi e Vegro Batista Filho – Evento integra festividades de 90 anos de criação do IB
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