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RESUMO 

 

O café é uma cultura com expressivo potencial produtivo para o Brasil, 

conferindo a este a posição de maior exportador mundial da cultura. O estado de 

Minas Gerais se destaca como maior produtor nacional do café tipo arábica, bebida 

rica em sabor, adaptada em regiões de altas altitudes e temperaturas amenas. O 

clima é um dos fatores de maior influência na produção agrícola, dessa forma, é 

importante entender de que modo a variabilidade climática natural pode alterar o 

ciclo da cultura. O objetivo deste trabalho foi estudar a correlação da variabilidade 

climática na produção e rendimento de café em Minas Gerais. Para a presente 

pesquisa foram coletados dados mensais de área plantada e colhida, produção e 

rendimento de café entre os anos de 1976 e 2016 no estado de Minas Gerais, 

obtidos através do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) - 

disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - e 

correlacionados com dados de El Niño, além de dados climáticos de precipitação, 

temperatura, umidade e fluxo de radiação solar para a região, obtidos pelo programa 

NCEP Reanalysis 2 da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). 

As análises foram feitas quanto aos seus ciclos periódicos utilizando a técnica 

wavelet. Os resultados mostraram o forte sinal bienal da produção de café. Além 

disso, há relação entre a variabilidade na produção e fenômenos de mesoescala, 

como o El Niño, apesar de não ser tão clara. Os resultados climáticos não 

apresentaram comportamentos que pudessem explicar as variações obtidas na 

produção de café. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Variabilidade Climática, Café, ENOS 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Coffee bean is a crop with great potential for production in Brazil, giving the 

country the position of the world's largest exporter of the crop. The state of Minas 

Gerais stands out as the largest national producer of arabic coffee, a drink rich in 

flavor, adapted in regions of high altitudes and mild temperatures. Climate is one of 

the most significant factors in agricultural production, so it is important to understand 

how natural climatic variability can change the crop cycle. The purpose of this work 

was to study the correlation of climatic variability in the production and yield of coffee 

bean in Minas Gerais. For this research, monthly data of planted and harvested area, 

coffee production and coffee yield between the years 1976 and 2016 in the State of 

Minas Gerais, obtained through the Systematic Survey of Agricultural Production 

(LSPA - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola) - available by Brazilian 

Institute of Geography and Statistics (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística) - were collected and correlated with data of precipitation, temperature 

and humidity for the region, obtained by the NCEP Reanalysis 2 program of the 

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). The analyzes were made 

for their periodic cycles using the wavelet technique. The results showed the strong 

biennial signal of the coffee bean production. In addition, there is a relationship 

between a variability in production and mesoscale phenomena, such as El Niño, 

although it is not so clear. The climatic results did not present behaviors that could 

explain the variations in coffee production. 

 

KEY WORDS: climate variability, coffee bean, ENSO 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O café é um dos produtos mais consumidos mundialmente e contribui para o 

desenvolvimento econômico e social do Brasil. O país se destaca como maior 

exportador da cultura e segundo maior consumidor, atrás dos Estados Unidos 

(MAPA, 2017). Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB (2017), 

a produção brasileira estimada para a safra 2016/17 foi de 2,22 milhões de sacas. 

O estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do país, responsável 

por 50% da produção nacional e exporta para mais de 60 países (ALVES et al., 

2011). O aumento do consumo de cafés especiais e a exigência por produtos de 

qualidade, tanto para o mercado internacional como para o nacional, têm levado o 

produtores a investirem em melhorias – com o aprimoramento de técnicas de 

irrigação e tratos culturais – em busca da certificação de seus produtos (ARÊDES, 

2011). Esses processos são importantes na composição dos preços pagos ao 

produtor, que tem como função buscar o aperfeiçoamento e fazer melhor uso dos 

recursos (PEREIRA et al., 2010b). 

O estado mineiro possui grande extensão territorial, em torno de 586.800 m2, 

e devido sua variabilidade edafoclimática possibilita a produção de cafés exclusivos 

de cada região. Os diferentes métodos de cultivo, colheita e secagem, e as 

diferenças de solo, altitude, topografia, umidade relativa e temperatura, juntamente 

com as características genéticas da cultura determinarão o sucesso e a identidade 

da bebida (ALVES et al., 2011; LUZ, 2014). 

As principais regiões produtoras de café do estado mineiro são a região Sul, 

Cerrado, Zona da Mata e Chapadas, em sua maioria com produção do café tipo 

arábica. Inicialmente a produção no estado se concentrava em regiões mais 

propícias para o cultivo no que se refere a necessidades térmicas e hídricas, com 

déficit hídrico inferior a 150 mm e temperatura entre 19 e 22ºC. Entretanto, o uso de 

tecnologias, principalmente a irrigação, proporcionou ao estado a abrangência da 

produção em regiões secundárias (BONOMO et al., 2017; NUNES et al., 2007). 

A disponibilidade hídrica é uma das variáveis mais limitantes na produção 

agrícola e está diretamente ligada à qualidade e quantidade do café produzido. 

Eventos climáticos adversos como o El Ninõ e La Niña, que causam alteração no 

regime de chuvas, podem apresentar influência sobre a produção de café. Cabe 
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ressaltar que essas variações nem sempre são desfavoráveis, visto que esta 

influência dependerá da região e do estádio fenológico da cultura (PRELA, 2004).  

O clima exerce importante papel no sucesso da produção, e as condições 

meteorológicas afetam e o rendimento da produção e a qualidade da bebida. Diante 

disso, diversas pesquisas têm estudado o zoneamento climático como um 

importante mecanismo para a delimitação de áreas com solo e clima favoráveis à 

produção de determinadas culturas visando obter informações sobre sua 

adaptabilidade, além de auxiliar o produtor na tomada de decisão (ALBUQUERQUE 

et al., 2017). 

O estudo sobre a variabilidade climática, além de contribuir para a 

identificação de áreas propícias para o cultivo, auxilia na determinação de períodos 

adequados de semeadura, aplicação de defensivos e colheita. Dessa forma, é 

importante entender a variabilidade climática e como ela influencia na produção 

agrícola para que os produtores se adequem às mudanças a fim de manter ou 

aumentar sua rentabilidade. 

Diante deste contexto o objetivo deste trabalho foi estudar a correlação da 

variabilidade climática e da produção e rendimento de café no estado de Minas 

Gerais. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 Estudar a correlação da variabilidade climática e da produção e rendimento 

de café no estado de Minas Gerais. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Construir um banco de dados consolidado de área plantada e colhida, 

produção e rendimento da cultura do café para o estado de Minas Gerais nos últimos 

30 anos; 

 Testar a hipótese de que a produtividade e o rendimento do café no Estado 

de Minas Gerais estão correlacionados com a variabilidade climática, e, testar a 

correlação destas variáveis com o ciclo solar e eventos climáticos de meso-escala, 

tais como o El Niño e La Niña; 

 Estabelecer um entendimento do clima de longo período na produção e 

rendimento do café em Minas Gerais. 

Estabelecer um entendimento a respeito do clima, em uma faixa temporal 

compreendida entre 1976 e 2016, e da produção cafeeira nas regiões Sul, Cerrado, 

Zona da Mata e Chapadas do estado de Minas Gerais. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 O café em Minas Gerais 

O café, originário da Etiópia, foi difundido pelos europeus por meio de suas 

colônias e introduzido no Brasil no ano de 1727, no estado do Pará, percorrendo os 

estados do Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo até se estabelecer no Vale 

do Paraíba em 1825. A região, além de possuir condições climáticas favoráveis, 

tinha importância estratégica por sua localização próxima ao Rio de Janeiro – 

principal centro econômico e região de escoamento do país na época. A importância 

econômica da cultura para o Brasil incentivou o aumento da produção para outras 

regiões próximas, chegando ao sul de Minas Gerais (ABIC, 2017). 

Quando o café entrou no estado a mineração já havia dado espaço à pecuária 

e agricultura, que era voltada para produção de cana-de-açúcar e algodão antes de 

ser substituída pela cafeicultura. Em 1845 o Brasil colhia cerca de 45% da produção 

mundial, tornando-se o maior exportador de café (ROBERTO et al., 1999). Ao final 

do século XIX, o sul de Minas já se mostrava uma região representativa para a 

produção nacional, o qual formava um centro econômico de café, juntamente com o 

norte-nordeste do estado de São Paulo. Incentivada pelo aumento das exportações, 

a produção se expandiu para a Zona da Mata mineira (FILETTO; ALENCAR, 2001). 

Segundo Filetto (2000), essas regiões foram mais exploradas devido as suas 

condições de solo fértil, altas altitudes e temperaturas amenas, ideais para o cultivo 

de café arábica. Naquela época essas questões eram de extrema importância pois 

os implementos agrícolas eram pouco utilizados. Além disso, regiões de altitudes 

mais altas, em torno de 1000 m, possuem taxas de precipitação elevadas. Como a 

incidência de chuvas está relacionada à qualidade final do grão essas regiões 

apresentaram cafezais com maior propensão a oferecer um fruto de qualidade 

superior (LUZ et al., 2015), com maior percentual de frutos cereja, maior peso e 

tamanho dos grãos e menor ocorrência de fermentações (PIMENTA, 1995). A Figura 

1 apresenta as áreas produtoras de café, população cafeeira e linhas ferroviárias do 

sul de Minas Gerais em 1884, em que as regiões Sul e Zona da Mata eram 

consideradas estratégicas com relação à escoamento da produção. 



18 

 

Figura 1 - Áreas produtoras de café, população cafeeira e linhas ferroviárias do sul de Minas 
Gerais em 1884. (FILETTO, 2000). 

 

Diversas medidas políticas e econômicas foram decisivas para o 

comportamento da produção do café no estado. A criação do Instituto Brasileiro do 

Café (IBC) em 1952 estimulou o incentivo às pesquisas – através da criação do 

Sistema Estadual de Pesquisa do Estado de Minas Gerais (EPAMIG) – e ao crédito 

rural aliado à assistência técnica, com a criação da Empresa de Assistência Técnica 

e Extensão Rural de Minas Gerais (EMATER-MG). em 1980 houve corte nos 

incentivos financeiros, que resultou na extinção do IBC em 1991. Durante esse 

período, em 1975, a ocorrência de uma geada nas regiões mais ao sul do país 

destruiu mais de 80% dos cafezais do Paraná e São Paulo, com poucos prejuízos na 

produção em Minas Gerais. Com sua característica de clima e solo favoráveis, novos 

cafezais foram estabelecidos na região produtora, se expandindo também para 

regiões antes não exploradas para esse tipo de cultivo, como o Cerrado e a região 

das Chapadas. Apesar de serem caracterizadas por solos de baixa fertilidade 

natural, essas regiões possuem ótimas características topográficas, favoráveis à 
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mecanização, e com menor probabilidade a sofrer intempéries naturais. Dessa 

forma, a expansão da cafeicultura foi possível em virtude da utilização de novas 

tecnologias e insumos agrícolas (FILETTO, 2000).  Além disso, alguns cafeicultores 

optaram pelo cultivo do café conilon, uma espécie mais robusta que melhor se 

adapta a regiões de baixas altitudes e umidades, é resistente à doença da ferrugem 

– comum em cafezais – favorece o cultivo mecanizado e suporta maiores 

temperaturas (COLZI et al., 2017). De acordo com Silva et al. (2008) a irrigação foi 

fundamental para manutenção da cafeicultura nessas regiões de pluviosidade baixa 

– menor que 1300mm/ano – ou mal distribuída.  

A partir da metade dos anos 90 a utilização de novas tecnologias se difundiu 

pelo estado, inclusive para aquelas regiões tradicionais. Segundo Pereira et al. 

(2010a), o café da região da Zona da Mata mineira, era considerada uma bebida de 

qualidade inferior, com maiores teores de acidez (SILVA et al., 2009), quando 

comparado aos cafés produzidos na região sul do estado, o que levou os 

cafeicultores a adoção de novas técnicas de manejo e pós-colheita, gerando uma 

mudança na qualidade final do grão (ROBERTO et al., 1999). 

Atualmente, o estado de Minas Gerais é o maior produtor de café do Brasil 

com produção localizada nas regiões Sul, Cerrado, Zona da Mata e Chapada (Figura 

2). Devido à sua grande extensão, o estado apresenta clima diversificado, o que leva 

aos produtores adotarem manejos diferenciados, gerando produtos com 

características específicas de cada localidade (PINTO et al., 2013). 
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Figura 2 - Distribuição espacial da cafeicultura mineira em 2016. Elaboração própria. 

 

A Região Sul de Minas – mais consolidada – é responsável por metade da 

produção cafeeira do estado. Sua produção é predominantemente de café do tipo 

arábica, assim como a região da Zona da Mata de Minas. Ambas as regiões são 

caracterizadas por uma topografia montanhosa, com altitudes entre 600 e 1200 m 

temperatura média de 17 a 22ºC (ROSA et al., 2010; ZAIDAN et al., 2017). 

Na região do cerrado mineiro encontra-se a cafeicultura mais moderna do 

país, tendo em sua maioria uma produção irrigada, mecanizada e com o emprego de 

diferentes tratos culturais. A região possui altitude variando de 820 a 1100 metros, 

com temperatura média entre 18 e 27ºC (FERNANDES et al., 2012). A deficiência 

hídrica estabelece a necessidade de irrigação, o que explica essa ser uma das 

regiões do país com o maior número de cafeeiros irrigados (RIBEIRO; SILVA, 2015). 

O auxílio da irrigação no período de florada possibilita uma uniformização dos frutos, 

gerando um produto de melhor qualidade, além de facilitar o uso de colheitadeiras. 

Por estar numa região de planalto, a utilização de tecnologias se torna facilitada. 

Dessa forma, o clima, diferente do que se pensava antigamente, se torna vantajoso 

para a região, já que no inverno as temperaturas não caem drasticamente, evitando 
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a ocorrência de geadas, como a ocorrida em 1975. Além disso, por apresentar taxas 

de insolação abundante, é menor o risco de ocorrência de fermentação por fungos 

(ORTEGA; JESUS, 2011; ROBERTO et al. 1999). 

3.2 Características fenológicas do café 

O café é uma planta perene de clima tropical, pertencente à família 

Rubiaceae e contém em torno de 80 espécies da planta, sendo a Coffea arabica L. e 

Coffea canephora. (robusta) as mais cultivadas, responsáveis por 74% e 25% da 

produção mundial, respectivamente (TEIXEIRA, 2014). Geralmente a 

comercialização é feita como uma mistura das duas espécies – o chamado blend – 

uma vez que a espécie arábica é responsável por realçar o sabor e a espécie 

robusta (conilon) é utilizada para adicionar cor à bebida (COLZI et al., 2017).  

A espécie arábica representa cerca de 50% da produção de café no Brasil. É 

considerada uma planta tropical, adaptada em ambientes com temperaturas que 

variam de 18 a 23ºC, altitudes entre 1000 e 2000 m e regime de chuvas em torno de 

1200 a 1800 mm por ano (CAMARGO, 2010; LUZ et al., 2015; MEIRELES et al., 

2009; TEIXEIRA, 2014). As variedades mais encontradas são: Mundo Novo, Catuaí 

Amarelo, Catuaí Vermelho, Acaiá e Icatu. Esta espécie produz bebidas de maior 

qualidade, com aroma e sabor mais apreciados, o que faz com que tenha maiores 

preços no mercado mundial (ARÊDES, 2011). 

O café conilon, originário da África Ocidental, é adaptado a regiões mais 

quentes, com temperaturas variando de 22 a 26ºC e altitude até 800 metros 

(CAMARGO, 2010; ROBERTO et al., 1999). O estado de Minas Gerais é o quarto 

maior produtor da espécie, atrás de Espírito Santo, Bahia e Rondônia. No entanto, o 

estado possui grande potencial para o seu cultivo, pois, segundo Moura et al. (2015), 

em suas pesquisas sobre aptidão climática para o cultivo de café conilon no estado 

de Minas Gerais, dentre os 853 municípios, 34% deles se mostraram aptos 

climaticamente para o cultivo. Apesar de possuir qualidade inferior, sua produção 

tem aumentado como alternativa para regiões afetadas por estiagens prolongadas – 

o que faz com que as lavouras de café conilon sejam, em sua maioria, tecnificadas 

com o uso de irrigação – e em virtude de seu preço mais acessível e da demanda 

pela indústria do café solúvel (ARÊDES, 2011).  
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A cultura do café apresenta seu ciclo fenológico a cada dois anos. No primeiro 

ano – período vegetativo – ocorre a formação das gemas florais de setembro a 

março, meses de dias mais longos. Durante essa primeira fase, ao fim de fevereiro, 

as gemas florais entram em dormência e há um aumento da necessidade hídrica 

pela planta. De abril a agosto ocorre a indução e maturação das gemas florais, 

verificando o fechamento do ano vegetativo. O período reprodutivo é caracterizado 

por quatro fases. De setembro a dezembro ocorre a florada, fase de chumbinho – 

início da frutificação – e expansão dos frutos, período de aumento da necessidade 

hídrica. De janeiro a março ocorre a granação (enchimento) dos frutos, onde ainda 

há exigência de água pela planta. A maturação dos frutos ocorre de abril a junho, 

período em que uma escassez hídrica pode ser benéfica para a planta. De julho a 

agosto ocorre o repouso da planta e senescência dos ramos produtivos, limitando o 

crescimento vegetativo (CAMARGO, 1985; CAMARGO; CAMARGO, 2001; 

MEIRELES et al., 2009). A Figura 3 apresenta as fases de florada, chumbinho, 

expansão dos frutos e o fruto cereja. 

 

 

Figura 3 - Fases fenológicas do café: Fase de florada, chumbinho, expansão dos frutos e 
fruto cereja, respectivamente. (MEIRELES et al., 2009). 

 

Essa particularidade da cultura do café é conhecida como bienalidade. 

Enquanto a maioria das plantas possui seu ciclo vegetativo e reprodutivo no mesmo 

ano, o café demora dois anos para completar seu ciclo fenológico. Essa condição 

resulta na oscilação anual de altas e baixas produtividades devido ao esgotamento 

das reservas da planta nos anos de safra de maior produtividade, fazendo com que 

ela cresça menos no ano seguinte (PEREIRA et al., 2011; SILVA et al., 2008). 
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3.3 Influência Climática na Produção 

A variabilidade climática é o principal fator de impacto na produção agrícola, 

influenciando diretamente a produtividade de café. Contudo, essas relações de 

variação no clima e produtividade são complexas, já que cada estágio fenológico da 

planta requer uma condição climática específica a fim de se obter máxima 

produtividade (CAMARGO, 2010). 

Os fatores climáticos que mais afetam a produção agrícola são temperatura 

do ar, insolação e precipitação. Segundo Luz et al. (2015), temperaturas elevadas – 

acima de 23ºC – dificultam a florada e podem causar abortamento das flores, que 

resultaria na diminuição da produção. No entanto, temperaturas baixas podem 

provocar atrasos no desenvolvimento dos frutos, fazendo com que a maturação dos 

mesmos ocorra na época da florada seguinte, prejudicando a fase vegetativa do 

cafeeiro. Com relação à disponibilidade hídrica, na fase de formação das gemas 

foliares, florada e granação dos frutos, é imprescindível a aplicação de água na 

planta para que não haja atraso no crescimento dos frutos. Por outro lado, no 

período de colheita, a deficiência hídrica favorece a qualidade final da bebida. 

Teixeira (2014) em seu experimento sobre necessidade hídrica da cultura do café, 

concluiu que a disponibilidade de água no solo sofreu variações de acordo com as 

fases fenológicas do café. As menores taxas de disponibilidade de água no solo 

ocorreram nos períodos de granação, maturação e frutificação, períodos 

considerados críticos com relação à necessidade hídrica. 

A deficiência hídrica influencia na fotossíntese, de forma que, quando ocorre o 

estresse, a planta fecha seus estômatos para reduzir a evapotranspiração e outras 

atividades fisiológicas (CAMARGO, 2010). Martins et al. (2015), estudando a 

influência das condições climáticas na produtividade de cafeeiros, relataram que a 

deficiência hídrica foi a variável meteorológica que mais influenciou na produtividade 

e qualidade do café no sul de Minas Gerais. Um período de estresse hídrico ao fim 

da fase vegetativa, seguida de chuva ou irrigação abundante no início da fase 

reprodutiva é o fator principal para desencadear a florada, de forma que uma 

escassez hídrica pode resultar na má formação dos frutos. O mesmo ocorre para a 

fase de granação que pode sofrer do não enchimento completo dos frutos na 

ocorrência de um estresse hídrico (CAMARGO; CAMARGO, 2001).  
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A temperatura do ar, tão importante no desenvolvimento da planta quanto o 

regime pluviométrico, atua no controle da taxa de desenvolvimento vegetativo e 

reprodutivo. Temperaturas elevadas combinadas com um déficit hídrico, no início da 

florada por exemplo, pode provocar a morte dos tubos polínicos, e assim, causar o 

abortamento das flores (CAMARGO, 2010). Em ambientes com temperaturas acima 

de 23ºC as plantas aceleram o seu desenvolvimento, devido aos distúrbios 

causados em seu metabolismo. Isso gera uma bebida de má qualidade pois, Zaidan 

et al. (2017) explicam que, em ambientes com temperaturas mais amenas – em 

torno de 21ºC, o processo de formação dos frutos é mais demorado, o que faz com 

que haja maior acúmulo dos compostos químicos que dão qualidade e sabor à 

bebida. Em contrapartida, uma redução intensa da temperatura pode causar baixa 

produção de flores e queima das folhas (Figura 4) (MEIRELES et al., 2009). 

 

 

Figura 4 - Folhas de cafeeiro queimadas após geada1.  

 

A insolação atua de forma conjunta com a temperatura. Camargo (2010) diz 

que uma irradiação elevada – acima do o necessário para a realização da 

fotossíntese – pode causar uma sobrecarga de energia e um superaquecimento das 

folhas que, segundo o autor, podem atingir até 40ºC. Por outro lado, o 

sombreamento excessivo pode provocar baixas taxas de fotossíntese, gerando 

menor produção de flores e, consequentemente, de frutos (MEYLAN et al., 2017).  

                                            
1
 LIMA, A. Geadas queimam lavouras de café e causam prejuízos em Taquarituba. G1 – 

Portal Globo de Notícias. Disponível em:  <http://g1.globo.com/sao-paulo/itapetininga-
regiao/noticia/2016/06/geadas-queimam-lavouras-de-cafe-e-causam-prejuizos-em-
taquarituba.html>. Acesso em: 4 out. 2017. 
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De forma geral, adversidades climáticas alteraram a qualidade do café pois, 

para se adaptar às condições ambientais a planta controla a produção de seus 

compostos químicos e altera o sabor da bebida (PARTELLI et al., 2013).  

 

3.4 Variabilidade Climática 

Alterações no clima podem ocorrer de forma natural e periódica, como as 

causadas pelo evento El Niño - Oscilação Sul (ENOS). Lopes (2016), estudando a 

variabilidade pluviométrica e sua relação com a produção de milho, observa que 

variações máximas e mínimas de precipitações ocorridas no semiárido brasileiro 

coincidem com a ocorrência dos fenômenos El Niño/La Niña. 

O ENOS é o mais importante fenômeno causado por relações entre oceano e 

atmosfera que acarretam desequilíbrio climático em diversas regiões do Globo 

(GELCER et al., 2013; SILVA; REBOITA, 2013). A ocorrência de anomalias positivas 

(El Niño) e negativas (La Niña) de temperatura da superfície do mar (TSM) no 

Pacífico equatorial causam alterações na pressão da atmosfera próxima a superfície 

do oceano e, consequentemente, na movimentação da circulação atmosférica, 

causando variações no transporte de umidade e influenciando na distribuição de 

chuvas em regiões tropicais (INPE, 2016).  

No estado de Minas Gerais o regime de precipitação ocorre em função dos 

sistemas atmosféricos relacionados à Monção Sul-Americana, que transporta 

umidade da Amazônia para os subtrópicos. Em geral, o verão é a estação mais 

chuvosa. Sua fase úmida se inicia entre os meses de setembro e outubro e finaliza 

entre abril e maio, tendo o inverno como estação mais seca. Ao longo do estado, os 

maiores valores de precipitação ocorrem na região centro-sul do estado (SILVA; 

REBOITA, 2013), região que concentra a maior produção. 

O zoneamento climático elaborado por REIS et al., (2017) e apresentado na 

Figura 5 mostra as regiões do estado aptas à produção de café, baseado em dados 

de condições térmicas e hídricas. Essas regiões assemelham-se às apresentadas 

na Figura 2, exceto pelas regiões do Cerrado e Chapadas que fazem uso da 

irrigação para suprir a escassez hídrica. Esse levantamento leva em consideração, 

entre outros fatores, o Balanço Hídrico Climatológico (BHC), que avalia o 
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armazenamento de água disponível no solo e serve como instrumento de 

planejamento do gerenciamento dos recursos hídricos (PASSOS et al., 2017). 

 

 

Figura 5 - Zoneamento Agroclimático para o café. (REIS et al., 2017). 

 

Além de variações no regime pluviométrico, o ENOS pode influenciar na 

alteração da temperatura ambiente. Entre um evento do El Niño e La Niña podem 

ocorrer variações de temperatura média global de até 1ºC. Variações na temperatura 

em escala global também podem ser causadas por fenômenos como a Oscilação 

Decadal do Pacífico (ODP) – que influenciam a distribuição horizontal de calor dos 

oceanos e, consequentemente, da atmosfera, por período mais longos que os 

causados pelos eventos ENOS – e por variações de energia causadas pelo ciclo 

solar (MOLION, 2008). 

A relação clima-agricultura é decisiva na otimização da produção, de forma 

que qualquer anomalia climática pode resultar em perdas significativas da produção. 

Portanto é importante estudar e compreender como o clima pode interferir na 
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produção agrícola, bem como fazer o monitoramento da variabilidade climática para 

que se possa empregar um manejo adequado, de forma a buscar adaptações à 

possíveis adversidades climáticas.  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Dados IBGE – LSPA 

Foram levantados dados de produção da cultura do café através do LSPA 

desde 1976 até 2016. O documento, que fornece informações estatísticas de safras 

da produção agrícola nacional, contém dados mensais para cada estado produtor, 

contabilizando 35 culturas. Com relação às culturas perenes, como é o caso do café, 

as estimativas são realizadas com base na área ocupada com pés em produção, 

destinados à colheita na safra, no mês de conclusão da fase de floração. A 

Produtividade prevista é feita com base nos rendimentos médios normais de safras 

anteriores, além de considerar as condições da cultura, como quantidade e 

qualidade da florada. Na fase de frutificação são feitas análises mensais 

considerando questões climáticas e fitossanitárias. Já no mês de conclusão analisa-

se a área realmente colhida e a produtividade obtida (IBGE, 2002).  

A pesquisa foi realizada com base nas principais commodities brasileiras, na 

qual foi escolhido o café por sua importância histórica e econômica para o país. Os 

dados foram divididos em área plantada, área colhida (ambas em hectares), 

produção (em toneladas) e rendimento (em kg/ha). Até o ano de 2002 os dados 

fornecidos correspondiam a exportações de café em coco, passando em seguida 

para café em grão. O café em coco caracteriza-se pelo fruto seco, sem nenhum tipo 

de beneficiamento, quanto o café em grão é o fruto descascado e sem pergaminho, 

o que representa cerca de 50% de volume a menos que o café em coco. No entanto, 

considera-se que, ao falarmos de área plantada, não há diferenciação de dados, já 

que é considerada a quantidade de frutos produzidos. 

Cabe ressaltar que os dados se baseiam em estatísticas governamentais, 

dessa forma, podem não retratar a realidade. Além disso, para os meses em que 

não havia coleta de dados, os dados previstos, baseados nos valores da safra 

anterior, eram replicados para todos os meses, o que pode gerar imprecisão nos 

resultados. 
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4.2 Dados Climáticos 

Os dados climáticos foram fornecidos pelo Earth System Research 

Laboratory, pertencente a Administração Nacional de Estudos Oceânicos e 

Atmosféricos dos Estados Unidos – National Oceanic and Atmospheric 

Administration (NOAA). NOAA/ESRL realizam pesquisas sobre clima para entender 

condições físicas do globo, além de aprimorar as previsões sobre clima e tempo.  

Para a pesquisa, foram utilizados dados mensais de temperatura, 

precipitação, fluxo de radiação solar e cobertura de nuvens para as três principais 

regiões produtoras de Minas Gerais, obtidos pelo programa NCEP de Reanálise 2 

[Twentieth Century Reanalysis (V2c)], compreendendo o período de janeiro de 1976 

a dezembro de 2012, além de e dados de ocorrência de ENOS, utilizando o Índice 

Miltifuncional ENOS – Multivariated ENSO Index (MEI).  

Para a composição do parâmetro MEI são utilizadas seis variáveis 

observadas no Pacífico ocidental: pressão do nível do mar (P), componentes zonal 

(U) e meridional (V) do vento da superfície do mar, temperatura da superfície do mar 

(S), temperatura do ar superficial (A) e fração total de nebulosidade do céu (C). As 

informações das variáveis observadas são atualizadas mensalmente, através do 

International Comprehensive Ocean-Atmosphere Data Set (ICOADS) – 

departamento pertencente ao NOAA que fornece dados marinhos superficiais 

contendo observações de diversos meios (NOAA, 2017a). Os valores de MEI 

positivos representam eventos de El Niño, enquanto valores de MEI negativos 

representam os eventos de La Niña (NOAA, 2017b). 

A base de dados climáticos é formada através de reanálise de dados de 150 

anos. Essa reanálise, solicitada pelo NOAA, contém um conjunto de dados longos 

que permitem aos pesquisadores uma avaliação mais confiável da variabilidade 

natural do clima. Essas análises, baseadas em assimilação de dados diversos, 

contém estimativas de observações da variabilidade troposférica global no período 

de 1850 a 2012 e fazem parte do Projeto Internacional de Reanálise do Século XX 

(20CRv2) (COMPO et al., 2011). 
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4.3 Tratamento dos dados 

Os dados foram processados e analisados através das técnicas de wavelet 

(GRINSTED et al., 2004) para as séries de produção, rendimento e MEI, e análise 

estatística básica de correlação, utilizando a técnica boxplot, para os dados 

climáticos. 

As análises wavelets são funções utilizadas para avaliação de séries não 

estacionárias. Ao contrário da transformada de Fourier, que representa dados como 

ondas senoidais, as análises wavelets tem duração finita e média zero, e 

representam as séries temporais no espaço de frequência do tempo, ou seja, são 

capazes de analisar fenômenos com sinais não estacionários e que sofrem fortes 

variações de frequência (BARBOSA; BLITZKOW, 2008). Os sinais de uma série são 

funções que representam o comportamento de um fenômeno e as wavelets 

descrevem os sinais em tempo-escala, em que as escalas são relacionadas com as 

frequências presentes no sinal (GRINSTED et al., 2004; GURGEL, 2013), ou seja, a 

série é analisada diversas vezes em diferentes frequências a fim de se obter 

informações sobre a taxa de repetição de um fenômeno. A Figura 6, representa 

como a análise de wavelet é realizada. 

 

 

Figura 6 - Transformada wavelet: decomposição em tempo escala com tamanhos de 
janelas variáveis (GURGEL, 2013). 

 

Como descrito por Grugel (2013), os tamanhos das janelas são ajustáveis de 

acordo com o sinal, e são capazes, de acordo com a variação no tamanho das 

janelas, de captar sinais de alta e baixa frequências.  

Outros métodos das avaliações wavelets são a wavelet cruzada (cross 

wavelet) e a coerência wavelet. A wavelet cruzada é utilizada para analisar a 

correlação entre duas séries temporais. A Figura 7 contém a representação do 

gráfico wavelet de correlação. As setas indicam a relação de fase entre as séries 

correlacionadas. Além disso, nas partes inferior e laterais do gráfico encontra-se o 
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cone de influência, que elimina os efeitos de borda, ou seja, considera que o início e 

final da série não são grandes o suficiente para fazer uma análise estatisticamente 

significativa. 

 

Figura 7 - Representação do gráfico wavelet de correlação. Fonte: Elaboração 
própria. 

 

A coerência wavelet é utilizada para eliminar aleatoriedades da série. Ela 

apresenta valores de função entre 0 (zero), quando a correlação é baixa, e 1 (um), 

quando a correlação é alta (GURGEL, 2013). Quando são analisadas duas séries 

temporais, a coerência expõe o quanto a variabilidade de uma série pode ser 

explicada pela variabilidade da outra (BARBOSA; BLITZKOW, 2008). 

A análise estatística através do boxplot é esquematizada na Figura 8 a seguir.  

 

 

Figura 8 - Representação da boxplot. Fonte: Elaboração própria. 
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A boxplot apresenta 50% dos valores centrais da série na caixa, que é 

dividida em quartis contendo o mesmo número de observações, que dividem a série 

em quatro partes. A linha inferior da caixa representa o primeiro quartil, a linha do 

meio representa o segundo quartil – delimitado pela mediana da série – e a linha 

superior representa o terceiro quartil. Isto é, até o primeiro quartil são representados 

25% dos dados, até o segundo quartil são apresentados 50% dos dados e 75% até 

o terceiro quartil. A extensão das linhas fora do limite da caixa são delimitadas pela 

relação 1,5x(Q3-Q1), para cima e para baixo. Os valores além desse limite são 

considerados atípicos. Dessa forma, para uma série longa, valores atípicos ficam 

fora do limite dos quartis representativos, não influenciando os resultados de forma 

equivocada. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados de área plantada, área colhida, produção e rendimento para o estado de 

Minas Gerais no período de 1976 a 2016 são apresentados na Figura 9. 

 

Figura 9 - Dados de Área Plantada, Área Colhida, Produção e Rendimento de 1976 a 
2016. 

 

 

Os dados para área colhida não foram contabilizados no documento do LSPA 

até 1990. Há falta de dados para alguns meses, bem como dados inconsistentes, 

possivelmente por erros de digitação, como para área plantada em 2008 e 

rendimento em 1983. Ainda assim, observa-se que houve um crescimento de todos 

os parâmetros ao longo do tempo estudado, demonstrando o aumento da produção 

no estado, que pode ser explicado pelo avanço da cafeicultura para as regiões antes 

não exploradas, como o Cerrado e Chapadas. Além disso, o uso de novas 

tecnologias e tratos culturais possibilitaram o aumento no rendimento.  
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A Figura 10 contém os dados de produção e rendimento interpolados. Pode-

se observar que ambos os parâmetros seguem uma trajetória equivalente e em 

ascensão, e ainda, é possível observar a variância a cada dois anos, representando 

o sinal da bienalidade da produção até 1987, e de forma mais regular a partir de 

2002.  

 

Figura 10 - Dados interpolados de Produção e Rendimento. 

 

As Figuras 11, 12 e 13 apresentam os gráficos das séries pela transformada 

de wavelet. As frequências dos eventos das séries temporais são analisadas de 

acordo com a intensidade de cores geradas, em que, geralmente, a frequência de 

maior intensidade é representada pela cor vermelha e a de menor intensidade 

representada pela cor azul. As regiões com índices de alta frequência que contém 

contorno preto representam 95% de confiabilidade. 

A Figura 11 apresenta a análise wavelet das séries individuais de produção, 

rendimento e MEI.  
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Figura 11 - Análise wavelet de Produção, Rendimento e MEI. 

 

 

Para as duas primeiras séries observa-se um sinal forte no período de dois 

anos até no ano de 1987 aproximadamente, evidenciando a bienalidade do café. 

Esse sinal volta a aparecer entre os anos de 1997 até 2013, porém com menos 

intensidade (mais em produção do que rendimento). Esses resultados são 

compatíveis com aqueles gerados nos gráficos da Figura 10, na qual apresentam 

variações mais fortes na produção a cada dois anos para o intervalo de tempo 

mencionado. Esse enfraquecimento do sinal de dois anos pode ser resultado de um 

manejo adequado, com uso de técnicas de irrigação, poda e adensamento de 

culturas, empregado por produtores, a fim de minimizar os efeitos da bienalidade do 
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café, diminuindo a variação da produção a cada ano. E ainda, o enfraquecimento do 

sinal pode sugerir que a variação bienal, apesar de existir, não possui frequência 

bem definida, não sendo destacada no gráfico wavelet. 

O gráfico também mostra um sinal forte no período de oito anos que pode 

representar o ciclo solar de Schwabe – com ocorrência de 11 anos 

aproximadamente – embora, para toda a série, este sinal não deve ser considerado 

estatisticamente pois se encontra abaixo do cone de influência. Além disso, os sinais 

com menor intensidade no período de três a seis meses podem indicar ruídos das 

séries. 

Para a série MEI, a análise wavelet apresenta um sinal forte no período de 

quatro anos aproximadamente, período de ocorrência do fenômeno ENOS – 

ocorrência de El Niño a cada dois anos e La Niña a cada dois anos. Todos esses 

sinais para a série MEI possuem 95% de confiabilidade. 

Analisando as três séries pode-se verificar que o sinal mais forte da série MEI 

ocorre entre os anos de 1980 até 1990, intervalo que corresponde, 

aproximadamente, às maiores variações de produção e rendimento devido a 

bienalidade. Segundo Silva et al., (2008) a alternância da produtividade é gerada 

pelo esgotamento de reservas na planta, ou seja, se em um ano a planta obteve alta 

produtividade, esta esgota suas reservas e produzirá menos no ano seguinte. A 

ocorrência do ENOS, neste caso, pode ser um indicativo de influência na 

variabilidade do clima, alteração no padrão de chuvas, por exemplo, que possa ter 

causado altos níveis de produtividade num ano, provocando baixa produtividade no 

outro. 

Os gráficos da Figura 12 a seguir apresentam a wavelet de correlação e 

coerência, respectivamente, para MEI e produção. A correlação entre as séries é 

definida pela intensidade das cores no gráfico gerado, além dos vetores de 

correlação, que irão determinar a relação entre as fases das séries temporais. As 

setas para a direita ou esquerda indicam se as séries estão em fase ou fora de fase, 

respectivamente. As setas para cima e para baixo vão indicar a defasagem de uma 

série em relação a outra, como demonstrado na Figura 7.  
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Figura 12 - Análise wavelet de correlação e coerência de dados para Produção e El 
Niño. 

 

No primeiro gráfico, a correlação indica sinais fortes nos períodos de dois a 

quatro anos entre de 1980 e 1990, 1996 a 2002 e 2005 e 2012, indicando a 

correlação entre produção e ENOS. As setas para a esquerda sugerem, porém, que 

as séries estão fora de fase, ou seja, se a série MEI cresce, a série de produção 

decresce. As setas para baixo aponta defasagem da série de produção em relação à 

série MEI, indicando que a ocorrência do ENOS influencia na produção logo em 

seguida. 

Quando analisado o gráfico de coerência, sem as aleatoriedades, observa-se 

que os sinais diminuem consideravelmente, sendo apresentados alguns sinais 

dispersos ao longo do tempo, no período de três a seis meses e dois a quatro anos. 

O forte sinal de dois anos até 1985 se perde, se mantendo significativo apenas para 

o ano de 2002. Neste gráfico observa-se que o sinal para o período de dois anos 

apresenta defasagem da produção em relação ao evento MEI, enquanto o sinal de 

quatro anos apresenta as séries totalmente fora de fase. Os sinais de três a seis 
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meses podem representar eventos sazonais. É importante observar a correlação de 

MEI em eventos sazonais pois eles são muito importantes para a produção de café, 

que possui seu ciclo fenológico bem definido ao longo do ano, ou seja, tem 

necessidades hídricas e de temperatura específicas para cada época do ano. 

A Figura 13 apresenta os gráficos de correlação e coerência, 

respectivamente, para rendimento de café e MEI.  

 

 

Figura 13 - Análise wavelet de correlação e coerência para Rendimento e El Niño. 
 

 

Os resultados se assemelham com aqueles gerados para produção, o que era 

previsto já que as séries de produção e rendimento são equivalentes. No entanto, 

observa-se que o sinal para o período de quatro anos é mais fraco para a série de 

rendimento.  

Os sinais de dois anos na wavelet de coerência apresentados nas Figuras 12 

e 13 têm grau máximo de significância apenas para o ano de 1995 a 2000. Esses 
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sinais podem significar uma adaptação do produtor à previsão climática. O sinal de 

quatro anos é apresentado na faixa dos anos iniciais, assim como apresentado nos 

gráficos anteriores.  

Para entendimento de como ocorreram essas correlações entre ENOS e 

produção de café, são apresentadas a seguir as análises de clima para as três 

regiões mais produtoras do estado de Minas Gerais. 

Foram coletados dados climáticos para as regiões do Cerrado, Sul e Zona da 

Mata de Minas Gerais. A Figura 14 apresenta a localização dos pontos coletados, 

marcados pelo Grid Gaussiano – coordenadas não regulares com dados mais 

refinados, ou seja, com uma grade menor, a medida que se aproxima do equador, 

sendo mais voltado para a áreas tropicais. Os dados provenientes do Twentieth 

Century Reanalysis (V2c) são fornecidos somente nos pontos dos vértices, dessa 

forma, os pontos escolhidos representam informações o mais próximo das regiões 

produtoras apresentadas, anteriormente, na Figura 2. 

 

 

Figura 14 - Regiões produtoras do estado de Minas Gerais posições geográficas 
para extração de dados climáticos. 
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A Figura 15 apresenta os dados de temperatura do ar, precipitação média, 

umidade específica, cobertura de nuvens e radiação solar para as três regiões 

estudadas. 

 

Figura 15 - Climatologia para as regiões do Cerrado, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais 
para o período de 1986 a 2012. 

 

Observa-se que a temperatura do ar é mais alta para a região da Zona da 

Mata, seguida pela do Cerrado e depois Sul. A precipitação para as regiões Sul e 

Cerrado são equivalentes, enquanto a Zona da Mata apresenta valores inferiores. 

Com relação a umidade específica as três regiões apresentam valores similares. 

Para o parâmetro de cobertura de nuvens o Cerrado e Sul apresentam valores 

aproximados e a Zona da Mata apresenta valores um pouco inferiores. Por fim, o 

parâmetro de radiação solar apresenta valores aproximados para as três regiões, 

com valores ligeiramente mais altos para a Zona da Mata. 

Os resultados obtidos para esse gráfico não concordam com as informações 

citadas por Zaidan et al. (2017) quando dizem que as regiões Sul e Zona da Mata 

apresentam condições climáticas similares. Isso pode ser explicado pelo fato de que 

a região do mapa onde foram extraídos os dados se aproxima consideravelmente do 

estado do Espírito Santo, fazendo com que os valores apresentados retratem a 
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situação climatológica desta região, que de fato, apresentam valores mais altos de 

temperatura e mais baixos de precipitação, quando comparados com as outras 

regiões. 

A Figura 16 contém os valores gerais de temperatura, representando toda a 

série, para as regiões. Observamos, como apresentado no gráfico anterior, a ordem 

decrescente de temperatura para a Zona da Mata, seguido do Cerrado e depois Sul. 

 

 
Figura 16 - Temperaturas médias gerais para as regiões do Carrado, Sul e Zona da Mata de 

Minas Gerais para o período de 1986 a 2012. 

 

As Figuras 17 a 22 apresentam as médias mensais dos valores dos 

parâmetros climáticos. 

A Figura 17 apresenta os valores sazonais de temperatura. Como esperado, a 

região da Zona da Mata apresenta valores maiores, enquanto a região do Cerrado e 

Sul apresentam valores quase similares, ainda com temperaturas mais baixas para a 

região Sul. Esse padrão ocorre de janeiro a julho e nos meses de agosto a outubro 

as temperaturas do Cerrado e Zona da Mata se comparam. Em novembro e 

dezembro a variação entre as temperaturas é menor. 
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Figura 17 - Temperaturas médias mensais para as regiões do Cerrado, Sul e Zona da Mata 
de Minas Gerais para o período de 1986 a 2012. 

 

A Figura 18 apresenta as precipitações médias mensais para as três regiões. 

Pode-se observar que as todas as regiões apresentam verões chuvosos e invernos 

secos e valores menores de precipitação (em torno de 10 mm/dia a menos) no 

período de verão para a Zona da Mata. Para os meses de outubro a abril a região do 

Cerrado apresenta valores maiores de precipitação com relação a região Sul, com 

uma diferença em torno de 3 mm/dia. Esse resultado se opõe ao descrito pela 

literatura que cita que a escassez hídrica no Cerrado faz com que a região possua a 

cafeicultura mais irrigada do estado. Nos meses frios a situação se inverte e o 

Cerrado passa a apresentar os menores valores de precipitação. 

De acordo com os resultados obtidos conclui-se que as regiões Sul e Cerrado 

se mostram ideais para o cultivo de café, que necessita de água nos meses de 

setembro a março para as fases de formação das gemas florais e expansão e 

granação dos frutos e se beneficiam de escassez hídrica entre abril a agosto, nos 

períodos de maturação das gemas florais e dos frutos (MEIRELES et al., 2009). De 

modo geral, os resultados explicam ainda, a região do Cerrado ter maior 

representatividade na produção de café do estado – apesar dos dados mostrarem 
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bastantes valores superiores, porém atípicos, nesses meses para a região Sul – já 

que este apresenta menor índice pluviométrico nos meses frios e temperaturas mais 

altas que inibem a ocorrência de geadas. 

 

Figura 18 - Precipitações médias mensais para as regiões do Cerrado, Sul e Zona da Mata 
de Minas Gerais para o período de 1986 a 2012. 

 

As Figuras 19 e 20 apresentam as informações de fluxo de radiação solar e 

cobertura de nuvens, respectivamente.  
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Figura 19 - Fluxos de radiação solar médias mensais para as regiões do Cerrado, Sul 
e Zona da Mata de Minas Gerais para o período de 1986 a 2012. 

 

 

 

Figura 20 - Porcentagem média mensal de cobertura de nuvens para as regiões do 
Cerrado, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais para o período de 1986 a 2012. 
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Como as regiões se encontram na mesma latitude não deveria haver grandes 

variações de incidência solar, porém, este parâmetro pode alterar de acordo com a 

cobertura de nuvens. Portanto os dois gráficos são analisados em conjunto. No 

geral, as boxplots se sobrepõem na maioria dos meses, o que indica que os valores 

para as três regiões não são tão distintos, como esperado. Observa-se que a região 

Sul recebe menos radiação solar, quando comparadas com as outras regiões, que é 

interceptada devido ao maior índice de cobertura de nuvens. Nos meses de 

dezembro a abril a Zona da Mata apresenta maior fluxo de radiação solar e de maio 

a novembro essa relação de inverte com o Cerrado.  

A cobertura de nuvens, por estar ligada, entre outros fatores, à altitude do 

local (MOURA et al., 2016), variou para as três regiões. A maior ocorrência de 

cobertura de nuvens na região Sul pode explicar o esta ser a maior região produtora 

do estado, já que o sombreamento é benéfico para a cultura do café, pois pode 

reduzir picos de temperatura e manter a umidade do solo (SOUZA, 2016). 

As Figuras 21 e 22 apresentam médias de verão (nos meses de janeiro, 

fevereiro e março) e inverno (nos meses de junho julho e agosto) de temperatura e 

precipitação, respectivamente, por todo o período estudado. 
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Figura 21 - Temperaturas médias anuais de verão e inverno para as regiões do Cerrado, Sul 
e Zona da Mata de Minas Gerais no período de 1976 a 2012. 

 

As temperaturas médias de verão para as regiões Sul e Cerrado não sofreram 

grandes variações ao longo dos anos, o que indica que, se tratando de temperatura, 

as regiões possuem boas condições de manterem as culturas a longo prazo, apesar 

de a região Sul apresentar temperaturas mínimas abaixo da faixa ideal de 18 a 22 

Cº. Além disso, as temperaturas da região do Cerrado se mostram adequadas para 

as necessidades térmicas do café, permanecendo entre 18 e 23ºC. As temperaturas 

de verão para a Zona da Mata se apresentam foram desse intervalo ótimo. A Zona 

da Mata apresenta variações pouco maiores, porém manteve uma média constante 

ao longo dos anos. As temperaturas de inverno apresentam variações maiores até 

1987 aproximadamente. Esse período é equivalente ao apresentado no gráfico de 

correlação de MEI com produção e rendimento. Também é possível observar uma 

queda brusca no nível de precipitação no verão para a mesma época. Isso indica 

que o evento ENOS pode ter causado variabilidade climática mais significativa nesse 

período, que possa ter influenciado de forma mais intensa a produção de café. 
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Figura 22 - Precipitações médias anuais de verão e inverno para as regiões do Cerrado, Sul 
e Zona da Mata de Minas Gerais no período de 1976 a 2012. 

 

Com relação à precipitação, as maiores variações ocorrem para o Sul e 

Cerrado e, como dito anteriormente, a variabilidade na produção e rendimento pode 

estar ligadas a essas variações. Dessa forma podemos concluir que, as séries de 

produção e rendimento, que representam todo o estado, podem conter informações, 

em sua maioria, das regiões Sul e Cerrado, já que as variações climáticas ocorridas 

nessas regiões se correlacionam com as variações ocorridas nas séries de produção 

e rendimento para os mesmos períodos. Para os outros períodos não podemos 

afirmar essa relação pois as variações climáticas não apresentam sinais nas séries 

de produção e rendimento. Com relação à queda da precipitação no Cerrado e Sul 

no ano de 1985, esta pode estar relacionada ao super El Niño ocorrido em 1987, ou 

seja, variações climáticas extremas podem ter influenciado a ocorrência do evento 

em seguida. 
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6. CONCLUSÕES 

De acordo com o estudo realizado foi possível concluir que a variabilidade 

climática para o estado de Minas Gerais, ao longo do período estudado, não 

influenciou significativamente na produção e rendimento de café.  

Com relação aos eventos de meso-escala, o trabalho mostrou que há 

correlação entre eventos de El Niño e La Niña e produção de café, porém como a 

magnitude desses eventos varia consideravelmente, não é possível identificar os 

sinais de correlação para toda a série. Além disso, o comportamento das séries não 

é simultâneo, ou seja, há uma defasagem de uma série com a outra. 

Não foram observados sinais fortes de relação entre El Niño/La Niña e 

climatologia. 

As séries de temperatura e precipitação, parâmetros climáticos mais 

importantes na produção agrícola, apresentaram média relativamente estáveis para 

os anos estudados, e a parir disso, podemos concluir que o estado de Minas Gerais 

se apresenta como uma região apta para o cultivo. 

Por fim, conclui-se que produção agrícola e clima devem ser estudados para 

períodos de tempo longos, a níveis decadais e centeniais e não como uma 

estatística básica de média e desvio padrão. A variabilidade climática natural ocorre 

a longo prazo e pode definir o futuro da geração de uma propriedade agrícola. 

Portanto, sugere-se, para trabalhos futuros, o estudo da previsão climática do estado 

de Minas Gerais para os próximos 50 anos e analisar se os resultados se mostram 

estáveis como os obtidos no presente trabalho para os últimos 30 anos. 
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