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Dia de Campo na TV aborda as Boas Práticas Agrícolas aplicadas à produção do café 

  Feliciano Alves de Araújo  

 

  As técnicas e práticas agrícolas que devem ser aplicadas na produção do café 
para a obtenção de um produto final de melhor qualidade e sanidade são o 
tema desta semana do programa do Dia de Campo na TV, produzido pela 
Embrapa Informação Tecnológica (Brasília-DF). Ele vai ao ar na próxima 
sexta-feira, dia 6, pelo Canal Rural (Net/Sky) a partir das nove e meia da 
manhã, com reprise às três da tarde. No domingo, 8 de agosto, o programa 
será novamente transmitido às oito horas da manhã pela NBR (TV do 
Governo Federal, que é captada por cabo ou por antena parabólica).  

Um dos destaques do Dia de Campo na TV sobre o café será o Café Seguro, 
um programa formado por representantes de vários setores do agronegócio, 
do qual a Embrapa Café participa, e que visa conscientizar e orientar o 

produtor sobre os cuidados na produção de café que garantem um grão livre de contaminantes.  

Boas Práticas  

O café é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro, sendo o Brasil o maior produtor e também 
seu maior exportador. A produção anual de 37 milhões de sacas envolve mais de trezentos mil 
cafeicultores em 18 estados do país. Para esses produtores, as instituições de pesquisa e extensão rural 
ligadas ao Consórcio Pesquisa Café divulgam recomendações para que a produção seja feita de forma 
mais segura, resultando em um produto que normalmente é melhor valorizado no mercado. Essas 
recomendações são as chamadas Boas Práticas Agrícolas, um conjunto de princípios e normas aplicadas 
na produção, processamento e transporte de alimentos, orientados a cuidar da saúde do consumidor, 
proteger o meio ambiente e melhorar as condições dos trabalhadores e de sua família.  

Existem recomendações de boas práticas desde o preparo da semente e do solo até a comercialização do 
produto. Nesta época do ano, em que as regiões produtoras brasileiras estão preparando nova safra, o 
programa vai mostrar os cuidados que o cafeicultor deve ter com o trato da lavoura. O DCTV também 
recomenda como o produtor deve realizar o controle das plantas invasoras; as análises do solo e das 
folhas para a realização da adubação do cafeeiro; a poda e a desbrota das plantas; e também o controle 
fitossanitário da lavoura com base nas boas práticas agrícolas. Além disso, o telespectador poderá 
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conhecer os equipamentos de proteção individual, os chamados EPIs, tão importantes e necessários no 
trato dos produtos químicos que são aplicados na lavoura.  

Quem ganha com as boas práticas  

Com o uso das boas práticas agrícolas, todos ganham no agronegócio café: O produtor ganha com a 
otimização do processo produtivo, trazendo, como consequência, a redução dos custos de produção e 
possibilitando uma maior valorização do produto no mercado. E ganha o consumidor por adquirir, por um 
preço mais justo, um produto sadio e de qualidade.  

Além disso, produtor e consumidor ganham por um café com: sustentabilidade econômica - que pode 
continuar sendo comercializado no mercado sem prejuízo econômico tanto para produtor quanto ao 
consumidor -; sustentabilidade ambiental - que pode continuar sendo produzido ao longo do tempo sem 
o perigo de esgotar o ambiente; e com sustentabilidade social - respeitando e se preocupando com a 
saúde do trabalhador que o está produzindo.  

O Dia de Campo na TV sobre boas práticas agrícolas no café é uma produção da Embrapa Café (Brasília–
DF) e Embrapa Informação Tecnológica (Brasília–DF).  

Como sintonizar o programa  

Canal Rural (Net / Sky/ Parabólica) – sexta-feira a partir das 9h30; NBR - Domingo às 8h; TV Educativa 
São Carlos / SP (canal 48) às quintas-feiras, 18h30; TV Sete Lagoas /MG (canal 13) às quintas-feiras, 
20h e sábado, 11h; e TV Itararé Campina Grande/PB aos sábados, 8h.  

Para aqueles que não puderem assistir ao programa, a Embrapa Informação Tecnológica comercializa 
cópias em DVD, que podem ser adquiridas pelos telefones (61) 3448-4236 / 3340-9999 ou pela Livraria 
Embrapa – http://www.embrapa.br/liv. A matéria principal do programa poderá ser vista também no site 
http://www.embrapa.br/diacampo. Nesta página você acessa a grade completa da programação do Dia 
de Campo na TV, além de reportagens dos anos anteriores de vários produtos agrícolas e pecuários.  

Área de Comunicação & Negócios da Embrapa Café  
Texto: Jurema Iara Campos - MTb 1300/DF 
Site: http://www.embrapa.br/cafe 
Fone: (61) 3448-4085 
Serviço de Atendimento ao Cidadão: http://sac.sapc.embrapa.br  
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