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RESUMO 

 

A região da Alta Mogiana Paulista é conhecida historicamente pela produção de café 

arábica de qualidade, tendo a mesma sempre se destacado em relação às 

características climáticas próximas das ideais para o cultivo da cultura. Nos anos de 

2018 e 2020, registrou safras muito positivas, mas também tiveram anos nos quais a 

produção na região foi muito abaixo da estimada; essa discrepância, pode ser parte 

explicada por variações no clima que afetam diretamente a produtividade local. Nesse 

contexto, o objetivo do trabalho foi entender a relação entre as variações climáticas e 

o rendimento do café arábica na região mencionada, através do método estatístico de 

Análise de Componentes Principais (PCA), visando identificar quais fatores melhor 

explicam essa diferença. Para tal, foram utilizados dados da produção de café 

disponibilizados pelo IBGE em uma faixa temporal de 1974 até 2020 e dados 

climáticos advindos do banco de dados do TerraClimate, sendo as variáveis 

climáticas: Temperatura máxima e mínima, precipitação, evapotranspiração e 

radiação solar. Sendo assim, foi necessário dividir este grupo de fatores em diferentes 

fases do ciclo fenológico do café através de uma análise sobre o índice de vegetação 

com diferença normalizada (NDVI) com informações retiradas através de imagens 

multiespectrais do Landsat-8, que resultou nas fases de crescimento, maturação e 

colheita. Ao longo do ciclo exploratório da PCA foram selecionadas um grupo restrito 

de variáveis que mais explicaram a variância do universo amostral analisado, sendo 

elas: Rendimento do café, temperatura mínima durante a fase de crescimento, 

precipitação e radiação solar durante a fase de maturação e precipitação na fase de 

colheita. O resultado da análise apontou que uma variação negativa da temperatura 

mínima na época de crescimento impacta em baixos rendimentos na safra, e não 

identificou uma relação entre a precipitação na época de maturação e o rendimento, 

o que pode indicar a influência de um fator externo, como por exemplo, irrigação nas 

propriedades. Além disso, mostra o efeito negativo do aumento da precipitação na 

época de colheita no rendimento, e não demonstra correlação entre o mesmo e 

radiação solar na época de maturação. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Alta Mogiana; rendimento; café arábica.   
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ABSTRACT 

 

The region of Alta Mogiana Paulista is historically known for the production of quality 

Arabica coffee, having always stood out in relation to climatic characteristics close to 

ideal for the cultivation of the culture. In 2018 and 2020, it recorded very positive 

harvests, but there were also years in which production in the region was much lower 

than estimated; this discrepancy can be partly explained by variations in climate that 

directly affect local productivity. In this context, the objective of this work was to 

understand the relationship between climatic variations and arabica coffee yield in the 

mentioned region, through the statistical method of Principal Component Analysis 

(PCA), in order to identify which factors best explain this difference. For this, coffee 

production data provided by the IBGE in a time range from 1974 to 2020 and climate 

data from the TerraClimate database were used, with the climatic variables: Maximum 

and minimum temperature, precipitation, evapotranspiration and solar radiation. 

Therefore, it was necessary to divide this group of factors into different phases of the 

coffee phenological cycle through an analysis of the normalized difference vegetation 

index (NDVI) with information obtained through multispectral images from Landsat-8, 

which resulted in the phases of growth, maturation and harvest. Throughout the PCA 

exploratory cycle, a restricted group of variables were selected that best explained the 

variance of the sample universe analyzed, namely: Coffee yield, minimum temperature 

during the growth phase, precipitation and solar radiation during the maturation and 

precipitation phase. in the harvest phase. The result of the analysis showed that a 

negative variation of the minimum temperature in the growing season impacts on low 

yields in the crop, and did not identify a relationship between precipitation at the 

ripening season and yield, which may indicate the influence of an external factor, such 

as irrigation on properties. In addition, it shows the negative effect of increased rainfall 

at harvest time on yield, and does not demonstrate correlation between it and solar 

radiation at ripening time. 

 

KEY WORDS: Alta Mogiana; yield; arabica coffee. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A cafeicultura é uma atividade de grande importância no Brasil, que se 

configura como maior produtor e exportador do mundo (CONAB, 2020). A história do 

país, principalmente a região sudeste do Brasil, e o seu desenvolvimento econômico, 

são fortemente marcados pela evolução dessa atividade, atingindo em 2020 seu 

ápice, com o recorde de produção de café dentro da série histórica nacional, com 

cerca de 63,1 milhões de sacas beneficiadas frente às 169,34 milhões de sacas 

produzidas mundialmente nesse mesmo ano (CONAB, 2020; ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO CAFÉ, 2020). Dentro das espécies cultivadas, destacam-se 

Coffea canephora (ou connilon robusta) e Coffea arabica (café arábica), tendo este 

maior valor agregado (MARQUES, 2021; PEREIRA DE OLIVEIRA et al., 2012). 

Primeiramente cultivado no Brasil na cidade de Belém do Pará, o café se 

espalhou pelo interior do estado de São Paulo no início do século 19 (CARVALHO, 

2007), desenvolvendo a região e criando uma certa fama sobre a qualidade do produto 

lá produzido. Considerando especificamente a produção nacional de café arábica, o 

estado de São Paulo desponta como um dos principais produtores do país 

(CAVATON, 2020). Em 2020, produziu cerca de 6,2 milhões de sacas (CONAB, 2021). 

Em concordância com a representatividade na produção do café, o estado possui 

diversas regiões aptas ao desenvolvimento da cultura, entre elas, as regiões da Média 

e da Alta Mogiana Paulista, localizadas no norte do estado, que concentram 

majoritariamente a produção (MAPA, 2018). A última possui 15 municípios produtores 

e destaca-se por características que potencializam a cafeicultura (DE JABOTICABAL; 

HONORATO DE PAULO, 2021).  

Para o cultivo do café arábica algumas características climáticas devem ser 

consideradas. A faixa de temperatura ideal para o cultivo é de 18°C a 23°C, já o regime 

de precipitação ideal está entre 1.200 mm e 1.800 mm anuais, e é recomendado que 

o cultivo seja feito em áreas entre 600 m e 1.200 m de altitude (MESQUITA, 2016) 

pela influência que exerce na longevidade, na produtividade da lavoura e na qualidade 

da bebida. Sendo uma cultura perene o início da sua produção ocorre a partir de 2,5 

anos depois do plantio e permanece em formação, com aumento acontecendo de 
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forma progressiva até o 7º ano, quando começa o processo de bienalidade 

(intercalação da quantidade produzida, isto é, num ano a planta produz muito e no 

seguinte tem menor produção) (RIBEIRO et al., 2019). Atendendo a essas 

características, o café cultivado no Brasil apresenta em geral um ciclo fenológico bem 

definido: florescimento na primavera, frutificação no verão, maturação no outono e 

colheita no inverno (LUZ, 2014), lembrando que estas definições sazonais são 

relativas ao Hemisfério Sul, e climaticamente na região Tropical.  

No entanto, a variabilidade climática acentuada nas últimas décadas, em 

decorrência das mudanças climáticas atuais (ALVES et al., 2021), levam a uma maior 

necessidade de monitoramento e estudos climáticos, decorrentes do forte impacto 

dessas variações na produtividade da cultura no estado (ASSAD et al., 2004). Como 

exemplo, em 2014 a variabilidade na precipitação levou a um déficit hídrico no estado 

de São Paulo que impactou negativamente a produtividade, apesar das boas 

estimativas pela Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) nesse mesmo ano. 

Tais fatos fizeram com que o estado sofresse com um grande déficit hídrico devido às 

elevadas temperaturas associadas a um índice pluviométrico de quase 66% abaixo 

da média do período de 2010 a 2019, surpreendendo os produtores que obtiveram 

uma produção de sacas aproximadamente 7% menor em volume que o ano anterior 

(CARVALHO, 2014a; CONAB, 2014)Tal redução de volume, considerando as 

estimativas iniciais para a safra em questão de 29,31 sacas por hectare, refletiu em 

um reajuste de rendimento para 22,98 sacas por hectare.  

2. OBJETIVO 

Desta maneira, o presente trabalho tem como objetivo estudar a série histórica 

de produção de café arábica na região da Alta Mogiana Paulista, e através de métodos 

estatísticos entender a relação entre as variáveis climáticas e o rendimento do café 

na região.  

Como objetivos específicos podem ser citados: 

• Extração e análise dos dados públicos sobre o café na região de estudo; 

• Extração e análise dos dados climáticos na região de estudo; 

• Extração e análise de imagens de satélite sob a região de estudo; 
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• Aplicação e exploração da análise de componentes principais sobre os 

dados de rendimento do café e dados climáticos para a região de estudo;  

3. CARACTERIZAÇÃO REGIONAL DA ÁREA DE ESTUDO 

A região da Alta Mogiana está localizada ao norte do estado de São Paulo (20° 

a 21.5° S; 48° a 47° W) em uma área de planalto e algumas serras, com altitude entre 

800 a 1200 metros, temperatura média em torno de 19,5º C, com chuvas acumuladas 

em média de 1.700 mm/ano, se concentrando no verão, com alternâncias com os 

períodos secos do inverno (COCAPEC, 2011). A região engloba os municípios de: 

Altinópolis; Batatais; Cássia dos Coqueiros; Cajuru; Cristais Paulista; Franca; Itirapuã; 

Jeriquara; Nuporanga; Patrocínio Paulista; Pedregulho; Restinga; Ribeirão Corrente; 

Santo Antônio da Alegria e São José da Bela Vista. Os mesmos estão destacados na 

Figura 1 em verde. Em vermelho está destacada a região metropolitana de São Paulo, 

e em amarelo a cidade de Santos. 
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Figura 1 - Representação dos municípios que compõem a Alta Mogiana (em verde) dentro do estado 
de São Paulo (em cinza). Em destaque o município de São Paulo (em vermelho) e o de Santos (em 

amarelo), onde encontra-se o porto de Santos, um dos mais importantes para exportação do café 

produzido em SP. Fonte de Dados: Portal de Geodados do IBGE1. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com Faleiros et al. (2020) a região da Alta Mogiana Paulista detém 

expressivo volume de produção de café arábica do estado. Para atestar a relevância 

atual da região perante o estado de São Paulo, foi feita uma análise estatística com 

base nos Dados de produção do café (veja em Exploração Inicial de Dados) com 

dados mais recentes fornecidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) para todo o estado em um período 2012 até 2020, com a intenção de destacar 

os municípios que possuíam as maiores quantidades produzidas em relação ao total 

do estado. 

A Tabela 1 abaixo apresenta a relação de municípios que fazem parte da Alta 

Mogiana Paulista, suas respectivas áreas em quilômetros quadrados, população 

 
1 Disponível em: https://downloads.ibge.gov.br 
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estimada (2021), índice de desenvolvimento humano (IDH), rendimento médio anual 

em quilogramas por hectare (IBGE, 2021a) e também as informações sobre as 

propriedades rurais presentes em cada município, retiradas do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), como média, mediana e desvio padrão (Ha). As informações foram 

dispostas em ordem decrescente da área. 

 

Tabela 1 - Identificação dos municípios pertencentes à Alta Mogiana Paulista organizados em ordem 
decrescente de área. Tendo as siglas, os seguintes significados: Pop. (População estimada); Rend. 
(Rendimento médio (kg/Ha)); N° de P. CAR (Número de propriedades no CAR); P.CAR media 
(Tamanho médio das propriedades no CAR (Ha)); P.CAR mediana (Tamanho mediana das 

propriedades no CAR (Ha)); P.CAR desvio (Desvio padrão das propriedades no CAR (Ha)) 

 

Fonte: Elaborada pelo autor com base em IBGE, 2020; SICAR, 2021. 

 

As características climáticas e geográficas nesta área são propícias para o bom 

desenvolvimento da cafeicultura, que é cultivada na região há mais de 200 anos. 

Historicamente a região desenvolveu-se em função da produção cafeeira, que se 

expandiu gerando profundas transformações territoriais. A mecanização do estado, 

com a implementação do sistema ferroviário, permitiu um melhor escoamento da 

produção para o porto de Santos, transformando-o na época em destino de parte dos 

excedentes gerados pelo complexo cafeeiro (CARVALHO, 2014b).  Atualmente a 

escoação da produção é feita majoritariamente pelo modal rodoviário (VIEIRA; 

PEREIRA; SILVA, 2019), sendo o porto de Santos líder na exportação de café, 

movimentando para o exterior cerca de 87,5% da quantidade total do produto que sai 
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do país, transformando-o assim no principal porto de exportação nacional do 

commodity. 

Apesar do histórico positivo, a região com certa frequência registra perdas 

devido a fenômenos climáticos. De acordo com o boletim informativo da CONAB, 

emitido em maio de 2021, as condições climáticas se apresentavam insatisfatórias 

nos primeiros meses do ano para o desenvolvimento das lavouras de café no estado 

de São Paulo, destacando as maiores variações negativas de rendimento justamente 

na região da Alta Mogiana. Tal redução na estimativa da produção está fortemente 

ligada com as secas do ano de 2020, aliado com altas temperaturas, que impactaram 

na safra de 2021 (CNA, 2021). Além disso, ao longo de 2021 nos meses de junho e 

julho foram registradas severas geadas que impactaram ainda mais uma safra que já 

sofreria com a bienalidade negativa (REUTERS, 2021). Tais fatos reforçam a 

necessidade de estudos sobre a variabilidade climática que relacionem seus impactos 

na cafeicultura da região.  

Com o objetivo de conhecer melhor o comportamento dos dados de rendimento 

ao longo do tempo, foram feitas análises com base nos Dados de produção do café 

(veja em Exploração Inicial de Dados). Ainda assim, é importante compreender mais 

especificamente o comportamento da cultura na região, e tal entendimento passa pela 

fenologia do café arábica e posteriormente pelo comportamento dos produtores em 

relação às épocas de manejo e colheita do café. Nesse sentido, Camargo & Camargo 

(2001) descreveram a sucessão do ciclo fenológico das espécies de café arábica nas 

condições climáticas tropicais do Brasil. A Figura 2 traz essa esquematização dividida 

em fases e adaptada por Ruíz-Cárdena et al. (2015). Além disso, de acordo com 

Bardin-Camparotto et al. (2012) a região da Alta Mogiana Paulista apresenta, para 

diferentes cultivares, época de maturação por volta de meados de abril. 
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Figura 2  - Esquematização das seis fases fenológicas do cafeeiro arábica, durante 24 meses, nas 

condições climáticas tropicais do Brasil. Fonte: Ruíz-Cárdenas et al.(2015) 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

     Os dados deste estudo foram utilizados para a elaboração de análises, 

serão explicitados na seção RESULTADOS E DISCUSSÃO. Para a análise das 

variáveis climáticas em conjunto com a produção de café foi considerado um recorte 

temporal de 1974 até 2020, pois esse é a maior faixa de dados da cultura 

disponibilizado pelo IBGE.  

 

Dados de produção do café 

 

A principal fonte de dados hoje disponíveis referentes à cultura do café é 

disponibilizada pelo programa de Produção Agrícola Municipal (PAM), gerenciado e 

organizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PAM tem 

periodicidade de divulgação anual, abrangência nacional e fornece diversos dados, 

entre eles: Área plantada ou área destinada à colheita (Hectares [1988 a 2020]), área 

colhida (Hectares), quantidade produzida (Toneladas), rendimento médio 
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(Quilogramas por hectare). Ademais, a PAM integra à sua base os dados do 

Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), que é uma pesquisa de 

previsão e acompanhamento das safras com periodicidade mensal, feita para fornecer 

informações estatísticas sobre a agricultura de forma sistemática, englobando 

levantamentos de previsão e acompanhamento de 35 produtos agrícolas; tal pesquisa 

é de âmbito nacional e suas informações são coletadas em todos os municípios 

produtores através da rede de coleta do IBGE composta por escritórios regionais 

detentores das estatísticas agropecuárias e representantes técnicos de entidades 

públicas e privadas (FREITAS; DE MENDONÇA, 2016; IBGE, 2022).  

A obtenção dos dados da PAM para este estudo foi realizada via Sistema IBGE 

de Recuperação Automática (SIDRA) pela tabela 5457, selecionando a cultura de 

interesse, o maior período de tempo com informações sobre a cultura (1974 a 2020, 

com exceção de área plantada) e os municípios que formam a região estudada, a Alta 

Mogiana Paulista. Na base de dados do SIDRA é apresentado o café em três 

categorias: Total, Arábica e Canephora. Portanto, para garantir consistência 

estatística considerou-se o dado de “Café (em grão) Total” (código 40139), pois a 

divisão entre café arábica e canephora só é feita dentro do sistema a partir de 2012. 

Além disso, devido ao histórico de produção na região de estudo, como afirmado por 

Bessa et al. (2015), é possível considerar os dados de café total como da espécie café 

arábica. 

A fim de agregar informações a respeito das propriedades produtoras de café 

que estão localizadas dentro da região de estudo, foram extraídas do Cadastro 

Ambiental Rural do estado de São Paulo (CAR) o número de propriedades rurais 

dentro de cada município e seus respectivos tamanhos, calculando assim a média, 

mediana e desvio padrão do tamanho de propriedade por município. O CAR é um 

registro público eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais, sendo este 

registrado a nível municipal, e disponibilizado através do Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental Rural2 (SICAR). 

  

 
2 Disponível em https://www.car.gov.br/#/ 
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Dados climáticos 

 

Essas informações foram extraídas do banco de dados TerraClimate 3 , 

desenvolvido por Abatzoglou et al. (2018) com resolução espacial de cerca de 4 km, 

resolução temporal mensal, entre 1958 e 2022, e que incorpora elementos de 

observação, interpolações de anomalias climáticas do modelo numérico da Climate 

Research Unit versão 4.0 (CRU Ts4.0) e a reanálise climática de 55 anos (1958-2015) 

JRA-55 da Japan Meteorological Agency com a climatologia de alta resolução do 

WordlClim4 no tempo. Os dados climáticos escolhidos para este trabalho foram a 

evapotranspiração (mm/mês), a precipitação (mm/mês), a radiação solar média 

mensal (W/m²) e as temperaturas máxima e mínima médias mensais (ºC). Abatzoglou 

et al. (2018) indica que a validação dos resultados foi realizada com uma ampla gama 

de bancos climáticos, como por exemplo o Global Historical Climate Network, o 

Snowpack Telemetry (SNOTEL) e o Remote Automated Weather Stations (RAWLS), 

também atestado por Mariano et al. (2021). Tal banco de dados foi escolhido por sua 

boa validação, e resolução espacial compatível com a área estudada. 

Para obtenção de séries temporais dos dados climáticos sobre cada município 

que compõem a região da Alta Mogiana, foram selecionados apenas a faixa temporal 

de 1974 até 2020 utilizando como referência geográfica os limites geográficos dos 

municípios de São Paulo disponibilizado pelo IBGE (na forma de shapefiles5). 

Dados de Sensoriamento Remoto 

 

Para obter informações em relação à vegetação na área de estudo foram 

utilizadas imagens multiespectrais de satélite, com faixa temporal de janeiro de 2014 

até dezembro de 2020 (utilizando interpolação quando necessário para preencher 

vazios dentro da série histórica de dados); através das mesmas foi possível calcular 

o índice de vegetação com diferença normalizada (NDVI) para a área de estudo ao 

 
3 Disponível em https://www.climatologylab.org/terraclimate.html 

4 Disponível em https://www.worldclim.org 

5 Disponível em https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/malhas-territoriais 
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longo da série histórica. As imagens foram extraídas do sensor Operational Land 

Imager – OLI, embarcado no satélite Landsat-8, com resolução temporal de 16 dias e 

resolução espacial de 30 metros. As imagens foram adquiridas de forma gratuita 

através do catálogo do Google Earth Engine6 (GEE), que é uma plataforma de análise 

geoespacial baseada na nuvem. 

Análises Geoestatísticas 

 

Para comparar a influência dos parâmetros climáticos sobre o rendimento do 

café na região de estudo, foi utilizada uma análise de componentes principais (PCA, 

em inglês, Principal Component Analysis), que é uma técnica multivariada de 

modelagem da estrutura de covariância (HONGYU et al., 2016). A mesma foi 

inicialmente descrita por Pearson (1901) e posteriormente Hotelling (1936) fez a 

descrição dos métodos computacionais práticos. 

A PCA é uma técnica que transforma linearmente um conjunto original de 

variáveis, que inicialmente estão correlacionadas entre si, em um conjunto de 

variáveis não correlacionadas consideravelmente menor, mas que obtém a maior 

parte da informação do conjunto original.  Além do objetivo primário, de resolver 

problemas específicos, as técnicas de análise multivariada são muito utilizadas para 

a resolução de problemas em que é necessário a redução de dimensão de variáveis, 

sendo aplicada em diversas áreas, especialmente nas ciências agrárias. 

Para a aplicação da PCA no estudo proposto foi necessário realizar filtragem 

de outliers nos dados de rendimento excluindo possíveis erros de preenchimento 

advindos do próprio banco do IBGE. Isso pode ocorrer por causa da técnica de coleta 

de dados empregada, que se dá através da consulta de especialistas locais e 

questionários em papel (IBGE, 2021b). Como a instituição conta com uma rede de 

apoio para a coleta de dados (terceirizando o serviço) o “erro humano” tende a 

aumentar, e pode refletir sobre registros de números exatos de rendimento. Sendo 

assim, dos dados originais (705 no total), 32% foram considerados outliers. 

Posteriormente foi feita uma análise da distribuição dos dados filtrados de rendimento, 

com o intuito de se certificar que o comportamento da curva seja próximo de uma 

 
6 Disponível em https://earthengine.google.com 
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distribuição normal7; uma vez atestada a semelhança, através de um teste de melhor 

“encaixe” dos dados (rendimento filtrado) tendo como resultado uma distribuição gama 

(SILVA et al., 2016) ,foi possível fazer a compatibilização dos dados através do z-

score, que é o quanto uma medida se afasta da média em medidas de desvios padrão, 

com o objetivo de comparar suas covariâncias. A compatibilização foi efetuada nos 

dados de rendimento e em todos os dados climáticos nas três fases estipuladas. 

Com todos os dados analisados no espaço z-score, foi aplicada de forma 

preliminar, a PCA com número de componentes igual a dezesseis (conjunto total de 

dados). Uma vez entendido o melhor número de componentes, a PCA foi realizada 

em outros dois passos, tendo o primeiro o objetivo de servir de insumo para a escolha 

do menor grupo de variáveis que melhor explicam a variância; no último passo foi 

possível retirar um resultado apenas com o grupo de variáveis pré-selecionado, 

entendendo a variância total explicada desse grupo. 

 

Seção Computacional 

  Os resultados desse trabalho foram obtidos através do Google Colaboratory 

(Colab) que permite ao usuário escreva e execute códigos computacionais utilizando 

a linguagem de programação Python. Além disso, o Colab conta com diversos pacotes 

já pré-instalados para processamento e análise de dados. Para extração dos dados 

advindos do IBGE foi utilizada a biblioteca Sidrapy8. Com o objetivo de extrair os dados 

climáticos e manipula-los para enquadramento na área de estudo, foram utilizadas as 

bibliotecas Xarray9 e Salem10, e para análise e aplicação da PCA foram utilizadas as 

bibliotecas Scipy11 e Sklearn.PCA12. 

  

 
7 Para a execução da PCA é necessário que o conjunto de dados tenha uma distribuição próxima da 
normal, isso assegura os resultados que serão observados na aplicação dessa análise. 
8 Disponível em https://pypi.org/project/sidrapy 
9 Disponível em https://docs.xarray.dev/en/stable 
10 Disponível em https://pypi.org/project/salem 
11 Disponível em https://docs.scipy.org/doc/scipy 
12 Disponível em https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.decomposition.PCA.html 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Exploração Inicial de Dados 

 

A Figura 3 representa a análise citada em CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

DA ÁREA DE ESTUDO, destacando em vermelho escuro aqueles que têm maior 

porcentagem de quantidade  produzida média de café (em grãos) em relação ao 

estado como um todo. A análise comprovou a importância da região perante o estado, 

este tendo a soma da quantidade produzida média entre 2010 e 2020 é igual à 293420 

toneladas. Na Figura 3 é explicitada a faixa de cor para diferentes porcentagens de 

representação, variando do branco (quantidade produzida praticamente nula) à 

vermelho escuro (dentro da faixa de 6% a 7% de contribuição). 
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Figura 3  - Representação em faixa percentual dos municípios paulistas que mais produziram café 

Arábica nos últimos 10 anos. Fonte de dados: SIDRA-IBGE. 

 

 

 

A Figura 4 mostra a série histórica de rendimento posteriormente à extração 

dos outliers dos dados, evidenciando claramente a característica de bienalidade da 

cafeicultura. É possível perceber em um recorte temporal recente como a variância do 

rendimento diminui. A diferença entre rendimentos observada, dividida de certa forma 

em épocas (1975-1985; 1990-2000; 2005-2020),  pode ser explicada pela mudança 

da área destinada para plantio, que foi ocorrendo ao longo dos anos (TOSI; 

FALEIROS, 2011). 
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Figura 4 - Série histórica (1974-2020) com dados de rendimento do café para a área de estudo (em 

verde). Em vermelho é exibido o rendimento médio de todo o período. Fonte de dados: SIDRA-IBGE. 

 

A Figura 5 apresenta a distribuição dos dados filtrados de rendimento para 

cada município pertencente a região de estudo. Esse tipo de distribuição consegue 

evidenciar a grande variabilidade de rendimento que existe em alguns municípios 

específicos, como por exemplo o município número 9 que é Nuporanga, tal 

comportamento mostra como um único município pode “poluir” a nossa série de dados 

como um todo, apresentada na Figura 4. 

 

Figura 5 - Boxplot dos dados de rendimento para cada município da região de estudo. Os municípios 
estão numerados da seguinte forma: 1-Altinópolis; 2-Batatais; 3-Cássia dos Coqueiros; 4-Cajuru; 5-
Cristais Paulista; 6-Franca; 7-Itirapuã; 8-Jeriquara; 9-Nuporanga; 10-Patrocínio Paulista; 11-
Pedregulho; 12-Restinga; 13-Ribeirão Corrente; 14-Santo Antônio da Alegria e 15-São José da Bela 

Vista. 
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Para complementar o entendimento sobre o comportamento de manejo 

empregado na região, de uma forma anual, foi levado em consideração o NDVI da 

área. A Figura 6 a seguir mostra o NDVI mensal entre os anos de 2014 a 2020 na 

região da Alta Mogiana Paulista. Nela é possível perceber ao longo dos primeiros 

meses do ano um ligeiro aumento do índice, seguido de uma queda gradual até o mês 

de setembro e posteriormente uma tendência de aumento até dezembro. A linha preta 

marca a fronteira temporal de 0.7 de NDVI, reforçando o quartil superior desta 

distribuição, evidenciando os meses que alcançam a maior magnitude do índice 

parecendo indicar a fronteira entre o período seco e úmido. Na seção de APÊNDICES 

parte B e C através da Figura 12 e Figura 13 é possível obter mais informações sobre 

a série histórica e o ciclo anual do NDVI. 

 

Figura 6  - Distribuição média mensal do NDVI para a região de estudo, obtida através do Landsat 8 

(2014-2020). A linha preta de realce marca a fronteira temporal de 0.7 de NDVI. 

 

Dessa forma, neste trabalho foi considerado o enquadramento fenológico 

baseado em época de maturação e registros de diminuição de vegetação, dando 

resultado a seguinte divisão: Fase de Crescimento (setembro, outubro, novembro e 

dezembro), Fase de Maturação (janeiro, fevereiro, março e abril) e Fase de Colheita 

(maio, junho, julho e agosto). 
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Com a divisão feita, foi possível analisar as variáveis climáticas para cada uma 

das fases descrita acima.  Além disso, a Figura 7 abaixo demonstra a estatística 

descritiva básica para as variáveis climáticas retiradas do TerraClimate na região de 

estudo. A temperatura máxima tem média de 26,1°C com desvio padrão de 1,6°C, a 

temperatura mínima tem média de 15,4°C com desvio padrão de 2,7°C, a radiação 

solar tem média de 177,7 w/m² com desvio padrão de 21 w/m², a precipitação tem 

média de 128 mm/mês com desvio padrão de 108,8 mm/mês e a evapotranspiração 

tem média de 74,3 mm/mês com desvio padrão de 36,53 mm/mês. Na seção de 

APÊNDICES (A, D, E, F, G, H) respectivamente nas Figura 11, Figura 14, Figura 15, 

Figura 16, Figura 17, Figura 18, é possível obter mais informações sobre o 

comportamento de cada uma das variáveis climáticas. 

 

Figura 7  - Boxplot dos parâmetros climáticos na região da Alta Mogiana Paulista 1974-2020. Fonte de 

dados: TerraClimate. 

 

Resultados da PCA 

 

No ciclo exploratório da PCA, a primeira análise demonstra qual o número de 

componentes que melhor representa a variância total do conjunto. A Figura 8 mostra 

os resultados de variância explicada e sua porcentagem para cada uma das dezesseis 

componentes, evidenciando que com três componentes principais já se tem 57,29% 
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de variância explicada. Na seção de APÊNDICES, Figura 19, é possível ver o gráfico 

biplot para essa análise com dezesseis componentes principais. 

 

Figura 8  - Resultado do primeiro passo da PCA com 16 componentes, incluindo o Rendimento no 
espaço de variância. A linha tracejada indica a variância acumulada nas três primeiras componentes 

(57,29%). 

 

 

O segundo passo permitiu um melhor entendimento da distribuição de variância 

dos parâmetros climáticos e do rendimento, resultando na pré-seleção de um pequeno 

grupo deles baseado na associação de autovetores entre variáveis no primeiro passo: 

rendimento do café ( ), temperatura mínima durante a fase de crescimento (

), precipitação e radiação solar durante a fase de maturação 

(respectivamente:  e ) e precipitação na fase de colheita ( ). 

Considerando somente este grupo de variáveis, o terceiro passo da PCA foi feito 

escolhendo apenas 3 componentes principais (redução de dimensão foi feita no 

primeiro passo); a Tabela 2 mostra os resultados obtidos de variância explicada e 

porcentagem para cada uma das três componentes no terceiro passo, totalizando 

78,14% de explicação da variância sobre o z-score dos parâmetros selecionados: 
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Tabela 2 - Resultado do terceiro passo da PCA. A variância acumulada neste passo é de 78,14%. 

 

 

Na Figura 9 é destacado a intensidade da correlação entre os fatores através 

de um mapa de calor, tendo a  e a  apontado forte relação negativa 

com os componentes 1 e 2 respectivamente. Da mesma forma, a  e  

apresentaram forte relação positiva com as componentes 1 e 2. Na componente 3 o 

rendimento apresenta alta correlação positiva. 

 

Figura 9  - Mapa de calor mostrando a correlação entre as variáveis e as componentes principais. A 

posição da variável Rendimento está marcada na componente 3 com uma linha mais grossa. 

 

 

A Figura 10 apresenta a disposição dos vetores do grupo de variáveis pré-

selecionado no espaço de variância das três componentes principais, juntamente com 

a distribuição em pontos do . O gráfico A apresenta o confronto da primeira 

componente (PC1) com a segunda (PC2), o gráfico B apresenta o confronto da PC2 

com a terceira (PC3), e o gráfico C apresenta o confronto da PC1 com a PC3. 
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Figura 10 - Gráfico PCA (Biplot) para região da Alta Mogiana. A escala de cor representa a variação em z-score do rendimento e a seta vermelha marca a 

posição do seu autovetor em relação as outras variáveis. 
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Na Figura 10, gráfico A, a variância de z-score dos parâmetros  e 

 apresentaram ortogonalidade sobre o , com ampla distribuição no 

eixo da PC1. Este resultado sugere que quase 30% da variância total da PCA sobre 

z-score estão relacionados a estes dois parâmetros, porém com pouca influência 

sobre o rendimento. Conforme Almussa et al. (2019), a precipitação média na região 

da Alta Mogiana para os meses da fase caracterizada dentro do presente trabalho 

como Maturação varia de 50 a 200 mm/mês. Por outro lado, a radiação está 

diretamente relacionada à precipitação na mesma fase, já que com baixa 

nebulosidade (vetor negativo de  sobre o eixo da PC1) leva necessariamente 

uma maior insolação (vetor positivo de  sobre o eixo da PC1). Valores médios 

entre 1974 e 2020 para radiação solar na região na fase caracterizada dentro do 

presente trabalho como Maturação são de 181 w/m² com desvio de 11 w/m². O 

parâmetro  apresenta grande variância negativa no eixo da PC2 e está na 

mesma direção que  que apesar de ter baixa explicação nos dois eixos 

apresenta essa variância negativa em PC2; tal comportamento pode ser explicado 

pela ocorrência de geadas, como comentado anteriormente no trabalho. 

Considerando que o gráfico A é o que contém as componentes principais com maior 

variância explicada, o parâmetro  parece ser uma consequência do espaço 

de variância das demais variáveis.  

Na Figura 10, gráfico B, a variância de z-score do parâmetro  sobre o 

eixo PC3 apresenta correlação com o rendimento, porém de baixa magnitude; isso 

ocorre, pois, sua variância está praticamente toda explicada sobre o eixo da PC1. O 

parâmetro  , no eixo PC3 tem alguma parte de correlação com rendimento 

apesar de ter baixa explicação nos dois eixos. Já apresenta parte da variância 

correlacionada com o rendimento, porém cerca de 50% dela apresenta ortogonalidade 

sobre . O mesmo comportamento de ortogonalidade é observado no 

parâmetro .   
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Na Figura 10 gráfico C, a variância de z-score dos parâmetros , 

 e  apresentaram ortogonalidade sobre o . Tendo os dois 

últimos ampla distribuição no eixo da PC1, e   baixa relevância nos dois 

eixos. Por outro lado,  apresenta alta correlação positiva no eixo da PC3 com 

. 

Além disso, é importante ressaltar que a distribuição de pontos do rendimento 

na Figura 10 são não-homogêneos no gráfico A e homogêneos nos gráficos B e C. 

Tal característica mostra a existência de clusters (grupos específicos), que podem ser 

consequência da discrepância de tamanho entre as áreas dos municípios que 

compõem a região de estudo, demonstrados na Tabela 1 no tópico de caracterização 

regional. Vale ressaltar que, mesmo não indicando uma associação dos autovetores 

em relação ao rendimento, é sabido que a precipitação na maturação influencia na 

variação do mesmo. 
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6. CONCLUSÕES 

É evidente a importância da região da Alta Mogiana Paulista na produção de 

café arábica a nível estadual e também federal, os resultados apresentados no 

presente estudo demonstram esse fato, que além de já ser reconhecido 

historicamente perdura até os dias de hoje. Mas é interessante também perceber a 

dinâmica do rendimento do café nos municípios de forma individual, alguns 

apresentam grande variabilidade de rendimento e isso pode estar vinculado às 

grandes propriedades lá existentes, que “ditam o ritmo” da produção local. 

Tal importância da cafeicultura (econômica, social e cultural) ressalta a 

necessidade de melhor compreensão do impacto da variância das variáveis climáticas 

na região. A análise de componentes principais evidencia alguns resultados 

interessantes nesse sentido. Primeiramente, mostra que o efeito negativo da 

temperatura mínima na época de Crescimento (fase caracterizada dentro do estudo) 

impacta em baixos rendimentos na safra, e uma possível explicação poderia ser a 

ocorrência de geadas. Porém, na mesma análise, não é identificada uma correlação 

entre a variação na precipitação na época de Maturação e a variação do rendimento. 

Tal fato é interessante, pois é sabido dos efeitos negativos que a falta de chuvas nessa 

época específica pode causar na planta de café. Essa não identificação pode ter 

ocorrido pois os efeitos negativos descritos podem ser mais sentidos na safra 

seguinte, ou pode indicar que na região existe a presença de um fator exógeno, como 

por exemplo, irrigação nas propriedades, que em alguns exemplos já é registrada há 

mais de 20 anos (CARVALHO, 2021; REVISTACAFEICULTURA, 2017).  

Ainda, a análise mostra o efeito adverso do aumento da precipitação na época 

de Colheita, impactando negativamente no rendimento, identificando justamente 

como o excesso de chuva pode ser prejudicial para a planta do café nessa época 

especificamente. Por fim, a análise demonstra que a incidência solar na época de 

Maturação não influencia muito na variação do rendimento.
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APÊNDICES 

Os apêndices contêm resultados e gráficos que auxiliaram no desenvolvimento 

do texto crítico do manuscrito, porém de forma suplementar. São apresentados a 

seguir de forma corrida. 

 

Apêndice A – Distribuição mensal da temperatura mínima 

 

A Figura 11 mostra o comportamento da temperatura mínima (°C) ao longo do 

ano na região de estudo. É possível perceber que nos primeiros meses a temperatura 

fica em uma faixa de 17 a 20°C, mas a partir de abril começa uma queda gradual até 

julho, onde normalmente tem seu menor registro. É interessante observar como o 

comportamento da temperatura mínima ao longo dos meses acompanha o 

comportamento do NDVI. 

 

Figura 11  - Distribuição mensal da temperatura mínima (°C) para a região de estudo (2014-2020). 

Fonte dos dados: TerraClimate. 
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Apêndice B – Série histórica NDVI 

 

A Figura 12 mostra a série histórica interpolada do NDVI para a região de 

estudo, contemplando o período de 2013 até 2021. No mesmo é possível observar o 

comportamento do índice ao longo dos anos. 

Figura 12  - NDVI - Série histórica interpolada na região de 2013 a 2021. Fonte dos dados: Landsat 8 

 

Apêndice C – Ciclo anual NDVI 

 

Na Figura 13 podemos observar o ciclo médio anual de NDVI na região de 

estudo, para o período de 2013 até 2021. Nela é possível observar a variação média 

do índice ao longo do ano, que registra seu menor valor no mês de setembro. 

Figura 13 - NDVI - Ciclo médio anual na região (2013-2021). Fonte dos dados: Landsat 8. 
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Apêndice D – Ciclo anual evapotranspiração 

 

A Figura 14 mostra o ciclo médio anual de evapotranspiração (mm/mês) na 

região de estudo, para o período de 1974 até 2020. Nela é possível observar a 

variação média do parâmetro ao longo do ano, que registra seu menor valor no mês 

de agosto. 

 

Figura 14 - Evapotranspiração - Ciclo médio anual na região (1974-2020). Fonte dos dados: 

TerraClimate. 

 

Apêndice E – Ciclo anual precipitação 

 

A Figura 15 mostra o ciclo médio anual de precipitação (mm/mês) na região de 

estudo, para o período de 1974 até 2020. Nela é possível observar a variação média 

do parâmetro ao longo do ano, que registra seu menor valor no mês de agosto. 

Figura 15 - Precipitação - Ciclo médio anual na região (1974-2020). Fonte dos dados: TerraClimate. 
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Apêndice F – Ciclo anual radiação solar 

 

A Figura 16 mostra o ciclo médio anual de radiação solar (W/m²) na região de 

estudo, para o período de 1974 até 2020. Nela é possível observar a variação média 

do parâmetro ao longo do ano, que registra seu menor valor no mês de junho. 

 

Figura 16 - Radiação Solar - Ciclo médio anual na região (1974-2020). Fonte dos dados: TerraClimate. 

 

Apêndice G – Ciclo anual temperatura máxima 

 

A Figura 17 mostra o ciclo médio anual de temperatura máxima (°C) na região 

de estudo, para o período de 1974 até 2020. Nela é possível observar a variação 

média do parâmetro ao longo do ano, que registra seu menor valor no mês de junho. 

 

Figura 17 - Temperatura Máxima - Ciclo médio anual na região (1974-2020). Fonte dos dados: 

TerraClimate. 
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Apêndice H – Ciclo anual temperatura mínima 

 

A Figura 18 mostra o ciclo médio anual de temperatura mínima (°C) na região 

de estudo, para o período de 1974 até 2020. Nela é possível observar a variação 

média do parâmetro ao longo do ano, que registra seu menor valor no mês de julho. 

Figura 18 - Temperatura Mínima - Ciclo médio anual na região na região (1974-2020). Fonte dos dados: 

TerraClimate. 

 

 

Apêndice I – PCA 16 componentes 

 

A Figura 19 mostra o gráfico Biplot da PCA com dez componentes principais. 

Nele estão demonstrados apenas os confrontos entre PC1, PC2 e PC3 para 

evidenciar o comportamento de direção da variância de cada variável. 

 

 

(veja figura na próxima página)
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Figura 19 - PCA com 16 componentes e todas as variáveis. Fonte dos dados: SIDRA-IBGE; TerraClimate. 
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