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APRESENTAÇÃO 

Nilda de Fátima Ferreira Soares
Presidente da EPAMIG

A cafeicultura tem importante papel no desenvolvimento econômico e social do Brasil. 
Desde o século 18, o café é parte da história do País e tem contribuído para seu desbra-
vamento, desenvolvimento e geração de riqueza. O Brasil é o maior produtor de café, 
com cerca de 49 milhões de sacas, em 2019,  número que representa 28% da produção 
mundial. Além disso, é marcante a participação desse produto na balança brasileira de 
exportações agrícolas. 

A produção de café no Brasil é diversificada. Apresenta diferentes formas de produção, 
em função do clima, da altitude e do relevo, sendo caracterizadas regionalmente. Ao 
longo dos anos, diversos termos relacionados com a cultura foram incorporados de outros 
idiomas, surgiram das tradições e costumes populares, assim como de novas tecnologias. 

Este Glossário, em edição revista e atualizada, contém os termos mais utilizados na 
cafeicultura e foi elaborado não só para ser usado por estudantes e profissionais que 
trabalham com a cultura, mas também como um guia que visa padronizar a terminologia 
e a conceituação destes termos. 

Nesta segunda edição, o Glossário de termos utilizados na cafeicultura está organizado na 
versão português-inglês, ampliando o conhecimento acerca dos termos apresentados.



PREFÁCIO

O café tem um forte apelo cultural e social e sua produção no Brasil interage fortemente 
com os costumes, o folclore e a linguagem nas diversas regiões produtoras. Produz-se 
café no País em grandes e pequenas áreas, em montanhas, em terrenos mecanizáveis 
e mesmo nos quintais. O café é uma bebida democrática que reúne diferentes pessoas 
atraídas pelo mesmo sabor e aroma. Em um País continental como o Brasil, a produção 
do café tem muitas variações, assim como as formas de preparar a bebida e de apreciá-la.

Por causa disso, os termos utilizados na cafeicultura sofrem variações, quer por questões 
culturais, regionais ou mesmo por influência de outros idiomas. No entanto, independen-
temente de sua origem ou aplicação, é importante que haja uma consistente compilação 
seguida da apropriada definição dos termos mais empregados, com o objetivo de facilitar 
o entendimento dos processos que envolvem a produção de café.

Este Glossário apresenta termos históricos, técnicos e populares relacionados com a 
cafeicultura. Foi elaborado para facilitar a pesquisa do leitor, apresentando termos com 
mais de um significado, valores e medidas internacionais e suas correlações, instituições 
que trabalham com a cultura e suas atuações, assim como define aspectos técnicos de 
cultivares, manejo e comercialização. 

A EPAMIG, com o apoio do Consórcio Pesquisa Café, ao disponibilizar a segunda 
edição revista e atualizada na versão português-inglês do Glossário de termos utilizados 
na cafeicultura, visa impulsionar cada vez mais esta importante cadeia produtiva e pos-
sibilitar uma maior compreensão da influência do café no desenvolvimento do Brasil.

Trazilbo José de Paula Júnior
Diretor de Operações Técnicas da EPAMIG


