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Brasil espera este ano atingir a maior produção de todos os tempos e melhor
desempenho nas exportações do produto 

 
Todos os dias, o agricultor mineiro Manoel Joaquim da Costa acorda cedo para cuidar da 
lavoura de café que cultiva em 45 hectares de sua propriedade, localizada na cidade de Boa 
Esperança (MG). Com quase 40 mil habitantes, o município do Sul de Minas Gerais tem 90% 
de sua economia baseada na cafeicultura e uma área plantada de 19 mil hectares.  
 
Este ano, Manoel está temeroso em relação à qualidade do produto, pois as chuvas ocorridas 
entre julho e outubro do ano passado provocaram várias floradas. 
 
“Os pés de café estão com frutos em várias fases de desenvolvimento. Alguns estão secos, 
outros maturando ou granando”, explica o cafeicultor, que já chegou a ter 70 hectares de 
lavoura em anos anteriores, mas decidiu reduzir a área plantada na tentativa de amenizar os 
prejuízos.  
 
O primeiro levantamento de estimativa de safra divulgado este ano pela Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento) realmente aponta queda na área plantada (- 8,4%) na região do 
Sul de Minas. Outra baixa estimada é na produção, menos 3,1% de café.  
 
A situação dos municípios dessa área mineira é totalmente contrária da maioria do país. Para 
este ano, a Conab prevê safra recorde para o Brasil com produção de até 48,6 milhões de 
sacas de 60 quilos, alta de 23,3% em relação a 2009. Esse número, se concretizado, vai 
superar a temporada recorde de 2002/03, quando o volume chegou a 48,4 milhões de sacas 
de café beneficiado.  
 
As lavouras devem produzir mais na safra 2010 em decorrência das condições climáticas 
favoráveis no período da floração. Além disso, este ano é considerado de bienalidade positiva, 
ou seja, de alta produção. Na cafeicultura, se um ano foi de alta produção, o seguinte será de 
baixa produção. A temporada de 2009 foi de 39,4 milhões de sacas, em torno de nove milhões 
de sacas a menos que a estimativa para 2010. 
 
Levantamentos – Outros três levantamentos serão feitos pela Conab ao longo do ano. O 
segundo deles ocorreu de 11 a 24 de abril e os dados seriam divulgados no dia 6 de maio, 
data posterior ao fechamento desta edição. O pesquisador do Instituto de Economia Agrícola 
(IEA), da Secretaria de Agricultura de São Paulo, Celso Luís Rodrigues Vegro, não acredita em 
modificações profundas dos números inicialmente divulgados.  
 
“Essas modificações maiores ocorrem quando se inicia a próxima safra e se aproveita para 
verificar o volume real da safra anterior. Nos próximos levantamentos, pode haver diferença 
de 5%, positiva ou negativa, nos dados já divulgados”, explica Vegro. 
 



A expectativa inicial de recorde pode não ocorrer na prática, segundo o pesquisador. “Chuvas 
excessivas somadas ao menor emprego de tecnologia acarretaram perda de carga das 
lavouras e o resultado pode ser uma safra menor do que a esperada. Em todo caso será uma 
grande safra capaz de atender a crescente demanda interna e a estratégia de aumento do 
market-share [cota de mercado] do Brasil nos embarques mundiais do produto”, avalia o 
pesquisador da IEA. 
 
Em certos momentos, o clima realmente não ajudou. Chuvas acima da média em setembro 
atrapalharam o final da colheita e a secagem dos grãos em São Paulo, Minas e Paraná. Com 
tanta água caindo do céu, os cafeicultores tiveram dificuldade em fazer o manejo do mato, a 
aplicação de defensivos e a adubação de cobertura. Isso não deve atrapalhar o volume colhido, 
porém pode resultar em grãos de menor qualidade.  
 
O excesso de chuvas no segundo semestre de 2009 foi provocado pelo fenômeno El Niño, que 
vem perdendo força. No norte Espírito Santo, o problema foi a estiagem em janeiro e fevereiro 
deste ano. As lavouras localizadas nas regiões mais altas sentiram a falta de água.  
 
É esperada quebra de 15% na safra nesta região, o que não deve influenciar negativamente na 
produção do Estado já que 95% das lavouras são irrigadas. Para todo o Espírito Santo, a 
Conab prevê uma produção entre 11,4 e 12 milhões de sacas de conilon e arábica para a safra 
2010. Na temporada anterior, foram 10,2 milhões de sacas.  
 
A expectativa era de um volume ainda maior, porém os baixos preços pagos nos últimos 
meses aos produtores rurais limitaram os investimentos em tecnologias adequadas de mudas, 
variedades, poda, nutrição, manejo de pragas e doenças e irrigação. 
 
Adversidades – Para os próximos meses, as principais regiões produtoras de café não devem 
sofrer com as adversidades do clima.  
 
“Estamos entrando em um período de provável neutralidade (sem El Niño e sem La Niña). O 
outono deve ser dentro da normalidade, com a diminuição gradativa dos volumes de chuvas, 
mas mesmo assim, poderão ocorrer chuvas, a cada 10 a 12 dias, decorrentes da entrada de 
uma ou outra frente fria. E essas massas de ar poderão derrubar as temperaturas. Em maio, 
as chuvas reduzem. Será um clima diferente de 2009, que foi marcado pelo excesso de 
chuvas. Com isso, os cafeicultores terão condições melhores de colheita este ano”, explica 
Marco Antonio dos Santos, agrometeorologista, da empresa Somar Meteorologia.  
 
Este ano, para os meses dentro das estações primavera e verão há uma tendência de efeito da 
La Niña, que, ao contrário do El Niño, deixa o clima mais seco. 
 
“As chuvas podem sofrer atraso chegando em outubro, e de forma irregular, ou seja, chovendo 
apenas em alguns pontos. Em novembro, as chuvas devem se regularizar”, diz Santos.  
 
Segundo ele, ficar atento às previsões meteorológicas é fundamental para o cafeicultor reduzir 
custos em todas as etapas de produção. Por exemplo, a aplicação do defensivo agrícola pode 
ser prejudicada se o produtor optar por executar esse serviço em um período cuja previsão é 
de chuva.  
 
No inverno, ficar de olho diariamente na meteorologia pode evitar ainda prejuízos com 
possíveis geadas. O agrometeorologista alerta que, neste caso, as previsões só podem ser 
feitas com 10 dias de antecedência. Tempo considerado suficiente para se tomar as medidas 
necessárias para evitar estragos da geada na lavoura.  
 
A última grande geada aconteceu em 1994 e dizimou pés de café em Minas Gerais e São 
Paulo. Na época, o Brasil teve de importar café e o preço da saca chegou a R$ 600 (hoje a 
saca está em torno de R$ 240). Em 2000, o Paraná registrou uma geada, porém de 
intensidade e prejuízos menores. 
 



As condições de colheita em São Paulo, Minas Gerais e Paraná devem ser boas este ano já que 
o inverno deve ser seco. No Sul de Minas e São Paulo (Mogiana Paulista), a queda da 
temperatura em abril deixou a maturação dos grãos mais lenta. Segundo o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), nessas duas regiões o tamanho dos grãos está 
mais uniforme, diminuindo a preocupação quanto à qualidade da safra 2010/11. Na Bahia, 
cuja produção é em grande parte irrigada, a colheita do robusta começou em fevereiro e foi 
intensificada a partir de março. O mesmo ocorreu em Rondônia. 
 
“Os pés de café estão com frutos em várias fases de desenvolvimento. Alguns estão secos, 
outros maturando ou granando”, explica o cafeicultor, que já chegou a ter 70 hectares de 
lavoura em anos anteriores, mas decidiu reduzir a área plantada na tentativa de amenizar os 
prejuízos.  
 
O primeiro levantamento de estimativa de safra divulgado este ano pela Conab (Companhia 
Nacional de Abastecimento) realmente aponta queda na área plantada (- 8,4%) na região do 
Sul de Minas. Outra baixa estimada é na produção, menos 3,1% de café.  
 
A situação dos municípios dessa área mineira é totalmente contrária da maioria do país. Para 
este ano, a Conab prevê safra recorde para o Brasil com produção de até 48,6 milhões de 
sacas de 60 quilos, alta de 23,3% em relação a 2009. Esse número, se concretizado, vai 
superar a temporada recorde de 2002/03, quando o volume chegou a 48,4 milhões de sacas 
de café beneficiado.  
 
As lavouras devem produzir mais na safra 2010 em decorrência das condições climáticas 
favoráveis no período da floração. Além disso, este ano é considerado de bienalidade positiva, 
ou seja, de alta produção. Na cafeicultura, se um ano foi de alta produção, o seguinte será de 
baixa produção. A temporada de 2009 foi de 39,4 milhões de sacas, em torno de nove milhões 
de sacas a menos que a estimativa para 2010. 
 
Levantamentos – Outros três levantamentos serão feitos pela Conab ao longo do ano. O 
segundo deles ocorreu de 11 a 24 de abril e os dados seriam divulgados no dia 6 de maio, 
data posterior ao fechamento desta edição. O pesquisador do Instituto de Economia Agrícola 
(IEA), da Secretaria de Agricultura de São Paulo, Celso Luís Rodrigues Vegro, não acredita em 
modificações profundas dos números inicialmente divulgados.  
 
“Essas modificações maiores ocorrem quando se inicia a próxima safra e se aproveita para 
verificar o volume real da safra anterior. Nos próximos levantamentos, pode haver diferença 
de 5%, positiva ou negativa, nos dados já divulgados”, explica Vegro. 
 
A expectativa inicial de recorde pode não ocorrer na prática, segundo o pesquisador. “Chuvas 
excessivas somadas ao menor emprego de tecnologia acarretaram perda de carga das 
lavouras e o resultado pode ser uma safra menor do que a esperada. Em todo caso será uma 
grande safra capaz de atender a crescente demanda interna e a estratégia de aumento do 
market-share [cota de mercado] do Brasil nos embarques mundiais do produto”, avalia o 
pesquisador da IEA. 
 
Em certos momentos, o clima realmente não ajudou. Chuvas acima da média em setembro 
atrapalharam o final da colheita e a secagem dos grãos em São Paulo, Minas e Paraná. Com 
tanta água caindo do céu, os cafeicultores tiveram dificuldade em fazer o manejo do mato, a 
aplicação de defensivos e a adubação de cobertura. Isso não deve atrapalhar o volume colhido, 
porém pode resultar em grãos de menor qualidade.  
 
O excesso de chuvas no segundo semestre de 2009 foi provocado pelo fenômeno El Niño, que 
vem perdendo força. No norte Espírito Santo, o problema foi a estiagem em janeiro e fevereiro 
deste ano. As lavouras localizadas nas regiões mais altas sentiram a falta de água.  
 
É esperada quebra de 15% na safra nesta região, o que não deve influenciar negativamente na 
produção do Estado já que 95% das lavouras são irrigadas. Para todo o Espírito Santo, a 



Conab prevê uma produção entre 11,4 e 12 milhões de sacas de conilon e arábica para a safra 
2010. Na temporada anterior, foram 10,2 milhões de sacas.  
 
A expectativa era de um volume ainda maior, porém os baixos preços pagos nos últimos 
meses aos produtores rurais limitaram os investimentos em tecnologias adequadas de mudas, 
variedades, poda, nutrição, manejo de pragas e doenças e irrigação. 
 
Adversidades – Para os próximos meses, as principais regiões produtoras de café não devem 
sofrer com as adversidades do clima.  
 
“Estamos entrando em um período de provável neutralidade (sem El Niño e sem La Niña). O 
outono deve ser dentro da normalidade, com a diminuição gradativa dos volumes de chuvas, 
mas mesmo assim, poderão ocorrer chuvas, a cada 10 a 12 dias, decorrentes da entrada de 
uma ou outra frente fria. E essas massas de ar poderão derrubar as temperaturas. Em maio, 
as chuvas reduzem. Será um clima diferente de 2009, que foi marcado pelo excesso de 
chuvas. Com isso, os cafeicultores terão condições melhores de colheita este ano”, explica 
Marco Antonio dos Santos, agrometeorologista, da empresa Somar Meteorologia.  
 
Este ano, para os meses dentro das estações primavera e verão há uma tendência de efeito da 
La Niña, que, ao contrário do El Niño, deixa o clima mais seco. 
 
“As chuvas podem sofrer atraso chegando em outubro, e de forma irregular, ou seja, chovendo 
apenas em alguns pontos. Em novembro, as chuvas devem se regularizar”, diz Santos.  
 
Segundo ele, ficar atento às previsões meteorológicas é fundamental para o cafeicultor reduzir 
custos em todas as etapas de produção. Por exemplo, a aplicação do defensivo agrícola pode 
ser prejudicada se o produtor optar por executar esse serviço em um período cuja previsão é 
de chuva.  
 
No inverno, ficar de olho diariamente na meteorologia pode evitar ainda prejuízos com 
possíveis geadas. O agrometeorologista alerta que, neste caso, as previsões só podem ser 
feitas com 10 dias de antecedência. Tempo considerado suficiente para se tomar as medidas 
necessárias para evitar estragos da geada na lavoura.  
 
A última grande geada aconteceu em 1994 e dizimou pés de café em Minas Gerais e São 
Paulo. Na época, o Brasil teve de importar café e o preço da saca chegou a R$ 600 (hoje a 
saca está em torno de R$ 240). Em 2000, o Paraná registrou uma geada, porém de 
intensidade e prejuízos menores. 
 
As condições de colheita em São Paulo, Minas Gerais e Paraná devem ser boas este ano já que 
o inverno deve ser seco. No Sul de Minas e São Paulo (Mogiana Paulista), a queda da 
temperatura em abril deixou a maturação dos grãos mais lenta. Segundo o Centro de Estudos 
Avançados em Economia Aplicada (Cepea), nessas duas regiões o tamanho dos grãos está 
mais uniforme, diminuindo a preocupação quanto à qualidade da safra 2010/11. Na Bahia, 
cuja produção é em grande parte irrigada, a colheita do robusta começou em fevereiro e foi 
intensificada a partir de março. O mesmo ocorreu em Rondônia. 
 
Fonte: Panorama Rural, maio 2010. Disponível em: <http://www.panrural.com.br>. 
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