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RESUMO 

 

O agronegócio é um setor de destaque na economia brasileira, no qual o café 

representa o país como o maior produtor e exportador mundial da cultura. A 

cafeicultura se tornou símbolo da história e economia brasileira, alavancando o 

desenvolvimento do Estado de São Paulo no século XIX e nas primeiras décadas do 

século XX. Por outro lado, um dos fatores determinantes na produção agrícola é o 

climático, influenciando no desenvolvimento da cultura. Entender como a 

variabilidade climática pode afetar a produção é importante para reduzir os impactos 

econômicos e mitigar perdas significativas nas safras. Assim, o presente trabalho 

tem por objetivo estudar as correlações entre a variabilidade climática e a produção 

de café no Estado de São Paulo, de forma a identificar padrões entre os parâmetros 

climáticos e sua influência na produção. A metodologia destinou-se a correlacionar 

os dados climáticos com as séries temporais, entre os anos de 1900 a 2016, da 

cafeicultura a partir da análise Wavelet, e posteriormente foi feita análise do clima 

regional. Os parâmetros climáticos foram obtidos da Reanálises 2, obtidos do banco 

da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), e os dados sobre 

produção e produtividade de café extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) para o território de São Paulo. Os resultados confirmaram relação 

entre a produção cafeeira e fenômenos climáticos como o El Niño, além de 

evidenciar significativa variação na produção relacionada às variações do índice 

pluviométrico, comprovando a dependência entre clima e produtividade. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Mudanças climáticas; produção; cafeicultura. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Agribusiness is a sector of relevance in the Brazilian economy, in which coffee 

represents the country as the world's largest producer and exporter of the crop. The 

coffee market became a symbol of Brazilian history and economy, increasing the 

development of the State of Sao Paulo in the nineteenth century and the first 

decades of the twentieth century. On the other hand, one of the determining factors 

in agricultural production is the climatic, influencing the development of the crop. 

Understanding how climate variability affects the production is important to reduce 

the economic impacts and mitigate significant yield losses. Therefore, the present 

work aims to study the correlation between climatic variability and coffee production 

in the State of São Paulo in order to identify patterns between climatic parameters 

and their influence on production. Climatic parameters were correlated with coffee 

temporal series, from the years 1900 to 2016, from the Wavelet analysis and later the 

regional climate analysis was performed. The climatic parameters were obtained by 

Reanalysis 2 from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) and 

data about coffee production and yield extracted from Brazilian Institute of 

Geography and Statistics (IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) for 

the territory of Sao Paulo.  The results confirmed the relationship between coffee 

production and climatic phenomena such as El Niño, in addition to showing a 

significant variation in production related to variations in the rainfall index, proving the 

dependence between climate and productivity. 

 

KEY WORDS: Climate change; production; coffee cultivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tem relação com os recursos advindos da terra desde o período 

colonial, antes caracterizado pela atividade extrativista com o pau-brasil até iniciar a 

exploração da monocultura. Inicialmente as lavouras de cana-de-açúcar foram 

responsáveis pela economia brasileira por muitos anos e logo após a mineração 

teve destaque no século XVIII. No século XIX o café começou a ganhar espaço, 

tornando-se rapidamente o principal produto de exportação brasileira (ASSAD; 

PINTO, 2008). 

A cafeicultura teve início no Pará e Maranhão (IBC, 1977) e foi se expandindo 

pelo país até chegar ao Estado de São Paulo, onde logo se tornou a principal 

unidade exportadora do país a partir do século XIX. A economia paulista teve como 

marco histórico a produção cafeeira, que foi responsável por alavancar o 

desenvolvimento econômico e social de diversas cidades (GABRIEL et al., 2011), 

assim como da malha ferroviária utilizada para escoar a produção. Atualmente o 

estado ocupa o terceiro lugar de maior produtor da cultura e foi responsável por 

11,8% da produção nacional em 2016 segundo o IBGE. 

O café é uma das principais commodities do Brasil, colocando o país na 

posição de líder mundial em produção e exportação da cultura, e segundo maior 

consumidor (ICO, 2016). Além disso, segundo a Balança Comercial Brasileira, o 

produto está entre os dez principais exportados pelo país em 2016, movimentando 

US$ 5,5 milhões. 

A produção cafeeira é influenciada por pressões econômicas e ambientais. As 

pressões econômicas englobam toda a variação de preço da commodity no mercado 

mundial, reagindo diretamente no mercado interno. As pressões ambientais referem-

se a fatores como fisiologia, manejo, demanda de nutrientes, recursos hídricos e 

aspectos climáticos. 

A variabilidade climática é um dos principais fatores que influenciam no setor 

agrícola, atividade tanto fundamental para a economia brasileira quanto dependente 

e vulnerável ao fator clima em diferentes níveis de acordo com os estágios da 

cultura. Além de definir condições adequadas para seu desenvolvimento e, 

consequentemente, sua exploração econômica, o clima deve estar inserido no 

planejamento agrícola para garantir a produção de alimentos. 

Dessa forma, estudos sobre a influência da variabilidade climática na 

produção permitem definir o grau de correlação entre os dados, oferecendo suporte 
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às decisões durante o ciclo produtivo a fim de reduzir os impactos econômicos e 

mitigar perdas significativas nas safras. Por esses motivos, o objetivo deste trabalho 

foi verificar possíveis correlações entre a variabilidade climática interanual sobre as 

áreas mais produtivas de café no Estado de São Paulo. 
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2 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo principal verificar possíveis 

correlações entre a variabilidade climática interanual (precipitação, temperatura e 

radiação solar, médias mensais ao longo do século XX), sobre as áreas mais 

produtivas de café no Estado de São Paulo. 

A hipótese nula (H0) considera que a produtividade e a produção do café 

estão associadas à variabilidade climática natural, quando analisadas em uma série 

histórica longa. A hipótese alternativa (H1) considera que não existe correlação entre 

os parâmetros analisados e a variabilidade na produtividade e produção do café, e 

que outros elementos da cadeia produtiva que controlam a variabilidade na 

produção e produtividade desta cultura. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Panorama da cafeicultura 

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2016 foi de R$ 6,3 trilhões (IBGE), 

no qual o setor do agronegócio foi responsável por 20,4% do total (CEPEA, 2016). A 

Figura 1, elaborada a partir de dados do Cepea e IBGE, evidencia a importância do 

agronegócio na economia brasileira. 

 

 

Figura 1: Participação do PIB Agro no PIB Total do Brasil 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

No ano de 2016, a exportação do setor agronegócio atingiu US$ 84,9 bilhões 

(AGROSTAT, 2016), mais de um terço do total exportado pelo país, US$ 185,2 

bilhões (MDIC, 2016).  Dentre as maiores exportações agrícola está o café, cultura 

tradicional do país, com participação de 6,4% do total de exportação do agronegócio 

(Figura 2), produzida partir de dados do Agrostat, o sistema de estatística brasileira 

de importação e exportação do agronegócio. 

 

 

Figura 2: Exportação brasileira do agronegócio por setores em 2016 
Fonte: Elaborada pelo autor. 



17 

De acordo com dados da Organização Internacional do Café (ICO), o café 

possui produção mundial em torno de 154 milhões de sacas, onde os principais 

países produtores estão concentrados entre os trópicos de Câncer e Capricórnio 

(Figura 3). Esta região, segundo a Associação Industrial e Comercial do Café 

(AICC), é conhecida como o Cinturão do café, em razão das características 

climáticas adequadas à cultura (TOZANI; OLIVEIRA, 2006). 

 

  
Figura 3: Produção mundial de café em 2016 (mil sacas 60 kg) 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Do total da produção mundial, a América do Sul é responsável por 46% da 

produção total, de acordo com dados da ICO (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Produção mundial do café em 2015 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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Ademais, segundo dados da ICO, do total da América do Sul, o Brasil 

representa 73% do total, com destaque de maior produtor da cultura (Figura 5), com 

50 milhões de sacas de 60 kg em 2015. 

 

 

Figura 5: Dez maiores produtores mundiais de café 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

Em relação ao consumo, o país ocupa a segunda posição mundial, atrás 

apenas dos Estados Unidos, com 20,3 milhões de sacas em 2015, segundo dados 

da ICO. A Figura 6 indica o consumo crescente de café no Brasil entre os anos de 

2000 e 2015. 

 

Figura 6: Evolução de consumo interno de café no Brasil 
Fonte: ABIC, 2017 

 

Como indicadores da produção do café no país, em 2016 possuía área em 

produção de 1,95 milhões de hectares com rendimento de 26,3 sacas por hectare. 

Apenas em 2016 foram exportados 34,3 milhões de sacas, com participação de 

34,6% na produção mundial (ABIC, 2016). 
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Atualmente os principais estados produtores brasileiros são Minas Gerais, 

Espírito Santo e São Paulo, respectivamente, onde juntos contabilizaram 89% da 

produção total do país em 2016, de acordo com IBGE (Figura 7). 

 

 

Figura 7: Produção cafeeira brasileira em 2016 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.2 Aspectos históricos e econômicos do café 

O café foi introduzido no Brasil em 1727 (TOZANI; OLIVEIRA, 2006) com as 

primeiras mudas e sementes advindas de Caiena, Guiana Francesa, por Francisco 

de Melo Palheta. Inicialmente foram cultivadas nos estados do Pará e Maranhão, 

porém não foram difundidas. Acredita-se que devido a condições climáticas a cultura 

não se desenvolveu nesses locais, assim, outros lugares foram explorados para o 

desenvolvimento das lavouras como Ceará, Pernambuco e Bahia, migrando para o 

Rio de janeiro em 1760 e posteriormente Minas Gerais, em 1791 (IBC, 1977). 

A partir do século XIX se iniciou o plantio de café para fins comerciais, em 

razão da necessidade de investir em um produto que ocupasse o lugar do ouro e 

açúcar na exportação. Dessa forma, o café começou a representar o país no 

comércio externo (ARAÚJO FILHO, 1969) e, consequentemente, houve um aumento 

do número de escravos nas lavouras.  

A importância da cultura cafeeira no país teve destaque por volta de 1821, 

quando o país estava em crise financeira tanto em decorrência da indenização a 

Portugal após a independência, quanto às despesas da guerra com Uruguai e 

Argentina. Assim, a produção cafeeira contribuiu para reduzir o déficit com a 

exportação, já que a demanda mundial de café era alta e estimulou a expansão das 

lavouras, fazendo com que o país atingisse participação de 40% da produção 
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mundial (ARAÚJO FILHO, 1969). O salto da exportação foi de 129 mil sacas em 

1821 para 1,4 milhões em 1849 (IBC, 1977). 

O café proporcionou o desenvolvimento das cidades, já que os núcleos 

urbanos eram desenvolvidos em torno das fazendas. A produção se ampliou até o 

Vale do Paraíba, em direção às terras paulistas e mineiras (ARAÚJO FILHO, 1969). 

Em São Paulo, centralizou-se em Campinas e estendendo-se até Ribeirão Preto.  

A expansão ferroviária permitiu o escoamento do café para os portos, com 

foco na produção dos três grandes centros produtores, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais (IBC, 1977).  

A partir de 1857 o café teve redução da oferta interna por dois fatores, a 

praga conhecida por bicho mineiro e a limitação da mão de obra após a Lei Eusébio 

de Queiroz, que proibiu o comércio de escravos. Anos depois, houve recuperação 

da produção exportada, de 9,3 milhões de sacas em 1890 para 11,8 milhões de 

sacas em 1901, alcançando 87% da exportação mundial (IBC, 1977). 

A produção de café teve duas quedas significativas. Em 1918, uma geada 

reduziu a produção para 9,1 milhões de sacas. Em 1939/40, em razão da segunda 

Guerra Mundial, as exportações brasileiras reduziram de 14,4 milhões para 8,7 

milhões de sacas devido ao bloqueio dos mercados europeus. Apesar disso, o 

período foi marcado pela maior exportação cafeeira em 1949 de 19,4 milhões de 

sacas (IBC, 1977). Em relação ao mercado interno, o porto de Santos, conhecido 

como o porto do café, dominava as exportações, responsável por escoar 70% da 

produção total brasileira (ARAÚJO FILHO, 1969).   

Dentre os principais estados produtores, São Paulo possuía uma alta 

representatividade. No início do século XX, em torno de 58% da área cultivada do 

Estado era proveniente do café (LUNA et al., 2014).  

Na década de 70 o estado ocupou a primeira posição de maior produtor de 

café, com participação de 39% da produção brasileira e 9,8 milhões de sacas do 

produto em 1974 (LUNA et al., 2014). Porém, fatores externos como geadas e a 

intensificação de pragas, prejudicaram a produção. Este fator impulsionou alguns 

produtores a substituir a produção cafeeira por outros produtos como cana-de-

açúcar e laranja, por considerar alternativa mais segura. Assim, São Paulo caiu uma 

posição na produção, com 24% da participação no período, sendo o primeiro 

produtor brasileiro o estado de Minas Gerais segundo o IBGE (HEMERLY, 2000). 
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Na primeira metade da década de 90 novamente os fatores climáticos 

afetaram a produção cafeeira paulista. Geadas em 1994 reduziram a participação 

média do Estado em relação à produção nacional para 12,5%, caindo para a posição 

de terceiro maior produtor nacional. Porém, nessa mesma década, propriedades 

rurais destinadas à produção de cana-de-açúcar mudaram sua produção devido a 

uma crise nas usinas de açúcar e álcool. Além disso, o preço do café e oferta de 

terras férteis com topografia adequada para mecanização estimulou produtores a 

migrarem para a cafeicultura. A partir desta reincorporação à atividade cafeeira, 

iniciou-se a implantação de novas lavouras em áreas mais adequadas à cultura, 

além da incorporação de tecnologias e modernização do processo produtivo 

(HEMERLY, 2000).  

A cafeicultura paulista merece destaque, tanto pela produção quanto pela 

geração de emprego e renda. De acordo com a segunda estimativa de safra 

Cafeeira Paulista, 2011/12, o total de pessoas ocupadas na atividade foi de 51.497, 

onde 48% são proprietários e familiares (IEA, 2017b).  

De acordo com IEA, em 2015 o total de empregos formais na cultura de café 

no Estado foi em torno de 14 mil. Em 2016 o Estado tinha aproximadamente 200 mil 

hectares em produção, produzindo 5,9 milhões de sacas beneficiadas (MAPA).  

Apesar de São Paulo não ser o maior produtor de café do país, desempenha 

papel estratégico neste setor. Segundo o IBGE (2016), o Estado é o terceiro maior 

produtor, responde por 11,8% das exportações brasileiras da commodity e ocupa a 

segunda posição de estados exportadores do café. Além disso, o Estado abriga 33 

das 100 maiores indústrias de café associadas da ABIC (ABIC, 2015) e possui o 

instituto mais antigo voltado para pesquisa cafeeira, o Instituto Agronômico de 

Campinas (IAC). 

Em relação ao escoamento da produção exportada, o porto de Santos lidera o 

ranking das unidades de desembarque. De acordo com a Figura 8, elaborada com 

dados do Agrostat 2016, o porto apresentou 84% de participação na exportação do 

produto. 
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Figura 8: Participação % dos portos brasileiros na exportação do café em 2016 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

3.3 Aspectos edafoclimáticos do café 

As espécies de café de maior importância comercial são Coffea arabica L. e 

Coffea canephora. A espécie Coffea arabica L. é a mais cultivada comercialmente 

(TOZANI; OLIVEIRA, 2006), pertence à família Rubiaceae, adaptada a clima ameno 

e subtropical. As condições ideais de temperatura estão entre 18 e 22ºC e 

deficiência hídrica inferior a 150 mm (CAMARGO, 1977). A época de semeadura 

ocorre de abril a agosto, e o plantio das mudas de outubro a janeiro (AGUIAR, 

2014). 

Fatores edafoclimáticos influenciam diretamente na florada do café e 

desenvolvimento dos frutos (SILVA et al., 2001). Assim, sua produção sofre 

interferências que atingem a qualidade do café (LUZ et al., 2015). O fator térmico 

interfere nas fases de frutificação e maturação, isto é, quanto menor a altitude e 

maior a temperatura, mais precoce será a maturação. Esta alteração no ciclo afeta a 

qualidade da bebida (CAMARGO, 1977).  

Conhecer as diferentes fases fenológicas do café auxilia no manejo da cultura 

ao identificar a relação das demandas hídricas (CAMARGO; CAMARGO, 2001) e 

nutricionais (TOZANI; OLIVEIRA, 2006). A Figura 9 apresenta o ciclo fenológico do 

café descrito por Camargo & Camargo (2001), caracterizado pela bienalidade, onde 

a emissão da inflorescência e a frutificação ocorrem em anos diferentes (LUZ et al., 

2015). 
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Figura 9: Esquematização das fases fenológicas do café arábica 
Fonte: Camargo; Camargo, 2001. 

 

Na primeira fase ocorre a formação das gemas foliares, com alto fotoperíodo 

(CAMARGO; CAMARGO, 2001). Na segunda fase, período de repouso fisiológico, 

ocorre a diferenciação e aparecimento dos botões florais, que ficam dormentes 

submetidos à condição de menor precipitação (TOZANI; OLIVEIRA, 2006). A terceira 

fase é marcada pelo início da florada. Ocorre com o aumento das chuvas, e pode 

haver várias floradas dependendo das condições climáticas do local. Por outro lado, 

altas temperaturas e déficit hídrico podem causar o abortamento das flores. A quarta 

fase é a formação dos grãos no período do verão, estando submetida à má 

formação da semente ou fruto no caso de estiagem severa. A maturação dos frutos 

ocorre na quinta fase, sendo beneficiada pela condição de deficiência hídrica 

moderada (CAMARGO; CAMARGO, 2001). 

Durante as fases de produção do café é necessária adubação que varia de 

acordo com a idade da planta e com o ciclo anual. A adubação é dividida em dois 

tipos, de formação e de produção, com diferentes exigências nutricionais. A 

adubação de formação abrange o período desde o plantio até o 3o ou 4o ano da 

cultura, enquanto que a adubação de produção é considerada a partir desta época 

até 15 ou 20 anos. Ademais, a adubação de produção varia entre acúmulo e 

demanda de nutriente. Nos períodos de baixa safra, a absorção de nutrientes é 

desviada para repor a vegetação e a produção, enquanto que nos períodos de alta 

safra, ocorre a demanda de nutrientes que fica acumulada nos frutos. Assim, a 

necessidade de nutrientes varia anualmente, independente da produção, 
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influenciando nas fases fenológicas desde a floração até o enchimento dos frutos 

(TOZANI; OLIVEIRA, 2006). 

Ainda de acordo com o mesmo autor, outro fator é a poda para formação de 

novos ramos, manejo importante com finalidade econômica. A frequência do corte 

gera a relação entre produção, custos e preços do mercado. A poda é realizada em 

condições climáticas severas, como geadas e granizo, pois as plantas podem sofrer 

lesões nas folhas e ramos. Outros fatores que exigem a poda são quando ocorre 

desequilíbrio nutricional ou pragas que provocam deformações na planta; ou para 

renovação do cafeeiro, quanto atinge idade superior a dez anos. 

A demanda hídrica do café também é um fator que influencia na sua 

produção. A disponibilidade hídrica é fundamental no período de vegetação e 

frutificação, enquanto que no período da colheita o déficit hídrico não causa grandes 

problemas à cultura (CAMARGO, 1977). A irrigação visa não apenas a adaptação da 

cultura em locais inviáveis à produção, mas também para equilibrar os efeitos 

negativos da variabilidade climática. Esta prática agrícola oferece como benefícios o 

aumento da produtividade e melhor qualidade do café, além de reduzir os riscos de 

perdas causadas por déficit hídrico que comprometem a produção (CARVALHO, 

2006).  

Outro fator que possui extrema significância para a produção é o clima, que 

está diretamente relacionada com o desenvolvimento da cultura.  

 

3.4 Climatologia 

 As variações climáticas são determinantes para o desenvolvimento da cultura. 

A influência pode ser tanto positiva, de acordo com a necessidade de cada fase, 

quanto negativa, de forma a causar prejuízos nas safras (DOMINGUES, 2010). 

De acordo com Camargo (1977), a latitude da região de produção altera a 

fenologia a partir do fotoperíodo, onde no Brasil as fases do ciclo do café coincidem 

com as estações ideais para seu desenvolvimento. Dessa forma, há sincronia como 

florescimento na primavera, frutificação no verão, maturação no outono e repouso no 

inverno. Esta condição também é afetada pela geomorfologia do local, como a 

presença de vales e a face de exposição cardinal do terreno que podem reduzir o 

período de horas de luz efetiva.  

Outro ponto relevante para a produção cafeeira paulista em função das 

condições climáticas é o Zoneamento Agrícola de Risco Climático (ZARC) para a 
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cultura do café no Estado de São Paulo. Foi criado com o objetivo de auxiliar na 

produção ao limitar áreas aptas para a cultura. Este zoneamento é um estudo 

adotado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), que serve 

de base para gestão de riscos na agricultura, de forma a minimizar os riscos que 

estão relacionados com os fenômenos climáticos da região (MACEDO JÚNIOR, 

2011). Da mesma forma, apresenta a relação entre as características da cultura com 

temperatura e precipitação, além dos tipos de solos aptos, o período de plantio e os 

municípios aptos ao cultivo de café. A Figura 10 indica o zoneamento climático atual 

do café para o território de São Paulo. 

 

 

Figura 10: Zoneamento Climático da cultura do café em São Paulo 
Fonte: Pinto et al., 2001. 

 

Ressalta-se que os estudos de mapeamento agrícola iniciaram por volta das 

décadas de 1970 e 1980, onde os programas voltados para expansão cafeeira 

contemplavam apenas os locais considerados climaticamente aptos. Isto comprova 

o quanto é essencial manter integrado o estudo climático no setor cafeeiro a fim de 

tanto permitir a exploração econômica da cultura, quanto promover o 

desenvolvimento dos Estados produtores (MEIRELES et al., 2007).  
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4  MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Área de estudo 

Localizado na região Sudeste, o Estado de São Paulo possui extensão 

territorial em torno de 248.220 km² e 44.749.699 habitantes, segundo dados do 

IBGE em 2016, aproximadamente 22% da população brasileira. Em relação a 

economia brasileira, o Estado representa 32% do PIB brasileiro (SEADE, 2014) e 

27,5% do total das exportações do país (MDIC, 2016). 

O Estado possui destaque na produção agrícola para o país como sendo o 

maior exportador do agronegócio, ilustrado na Figura 11, elaborada com dados do 

Agrostat de 2016. 

 

 

Figura 11: Cinco maiores estados exportadores do agronegócio em 2016 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O agronegócio paulista exportou US$ 17,9 bilhões em 2016, que 

correspondem a 38,8% do total das exportações paulistas e 21,1% do total das 

exportações do agronegócio brasileiro, segundo dados do Agrostat e MDIC. Os 

principais grupos das exportações do Estado são complexo sucroalcooleiro, carnes, 

sucos, produtos florestais, soja e café. 

Em relação ao emprego no setor agropecuário, de acordo com IEA a partir 

dos dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio da Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), em 2015 contabilizou-se 1,5 milhões de 

empregos formais, onde São Paulo foi responsável por 21,8% do total. 

Além disso, em 2016 o Estado ocupou o primeiro lugar no ranking do Valor 

Bruto da Produção Agropecuária no Brasil (VBP) (MAPA, 2016). Foi estimado R$ 

52,6 bilhões nas lavouras com base em 21 produtos agrícolas e R$ 21,7 bilhões na 
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pecuária com cinco produtos. Dessa forma, o VBP do café representa 5,8% do VBP 

da lavoura e 4,1% do total, ocupando a quarta posição de maior VBP de lavouras do 

Estado de São Paulo no valor total de R$ 3,1 bilhões. 

A produção cafeeira paulista em 2015 foi de 254,4 toneladas, como está 

indicado na Figura 12, produzida a partir de dados obtidos pelo IBGE. Tendo em 

vista que apenas uma parte do Estado de São Paulo possui características 

favoráveis para a produção cafeeira, a área de estudo em termos de clima regional 

será restringida às regiões Noroeste e Mogiana, responsáveis por aproximadamente 

80% da produção. 

 

 

Figura 12: Produção de café em São Paulo em 2015 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.2 Base de dados 

4.2.1 Dados da cafeicultura 

Para a elaboração deste estudo foram utilizados dados mensais de produção 

e produtividade extraídos do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola 

(LSPA), no período de 1976 até 2016. Estes relatórios publicados pelo IBGE contêm 

estimativas das safras agrícolas, com dados de produção, rendimento médio e áreas 
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plantada e colhida, desde a fase de intenção do plantio até o final da colheita (IBGE, 

2002).  

Ademais, foram utilizados dados anuais sobre o café em São Paulo, 

preparado pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da 

Universidade de São Paulo (FEA USP). Este documento compilou dados de fontes 

secundárias sobre o comportamento quantitativo da economia paulista, 

principalmente a respeito da cultura café. Foram apresentados dados de diferentes 

institutos, como o Departamento Nacional do Café (DNC), Instituto Brasileiro do Café 

(IBC) e Superintendência dos Serviços do Café (SSC) a partir do Anuário Estatístico 

do Café. Os dados foram reunidos em uma série entre o ano de 1900 até 1977 e a 

seguir os dados são do IBGE, extraídos do relatório utilizado para análises mensais. 

 

4.2.2 Dados Climáticos 

Os dados referentes ao ciclo solar foram obtidos a partir do World Data 

Center SILSO (WDC-SILSO), Royal Observatory of Belgium, Brussels, enquanto que 

os dados do Índice Multivariado do El Niño (MEI) foram obtidos do banco da National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). O MEI é um indicativo de eventos 

utilizado para determinar o El Niño Oscilação Sul (ENOS), fenômeno de interação 

oceano-atmosfera responsável por anomalias de temperatura na superfície do 

Oceano Pacífico Equatorial. Quando estas anomalias no sistema climático causam 

aquecimento são chamadas de El Niño, enquanto que quando causam resfriamento 

é denominada La Niña (MINUZZI et al., 2007). A ocorrência dos eventos ENOS tem 

intervalo entre três a cinco anos, embora a partir de registros históricos este intervalo 

altera para dois a sete anos (CPC/NOAA, 2017). 

Além disso, a base de dados climáticos é originária da 20th Century 

Reanalysis V2 a partir da NOAA, disponíveis no site http://www.esrl.noaa.gov/psd/, 

de 1900 até 2012. Estes dados são provenientes da reanálise de uma modelagem 

climática realizada a partir de ajustes com dados observacionais. As variáveis em 

estudo para as regiões Noroeste e Mogiana foram temperatura do ar, cobertura de 

nuvens, radiação solar, precipitação média e umidade específica. Os dados estão 

contidos na grade Gaussiana, uma rede de pontos que tem suas coordenadas 

delimitadas por: latitudes 24°S a 20°S e longitudes 052°W a 046°W, conforme a 
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Figura 13Erro! Fonte de referência não encontrada.. Este Grid é um modelo da 

NOAA considerado mais indicado para estudos em áreas tropicais. 

 

 

Figura 13: Grid dos dados climáticos 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

4.3 Séries temporais 

4.3.1 Análise Wavelet 

O método selecionado para análise dos dados foi Wavelet, uma função 

definida no domínio da frequência e do tempo (GRINSTED et al., 2004), no qual 

analisa a frequência do sinal em estudo. O sinal é caracterizado por funções que 

apresentam informações sobre um determinado evento (GURGEL, 2013). 

Embora seja possível fazer esta análise de frequência com as séries de 

Fourier, ela não permite visualizar o tempo em que as frequências ocorrem. Assim, a 

Wavelet fornece maior detalhamento do sinal, indicando não apenas a sua 

frequência, mas também onde está localizado no tempo (GURGEL, 2013).  

Esta análise é apresentada em um mapa de cores que indica o nível de 

energia do sinal periódico analisado, onde o vermelho representa sinal mais forte e a 

cor azul sinal mais fraco. Além disso, possui dois eixos, no qual o eixo horizontal 

representa o domínio temporal, e o eixo vertical diz respeito à frequência do sinal. 

Os dados de alta significância estão definidos por uma linha preta sólida que indicam 

sinais com nível de confiança acima de 95% e o cone de influência indica que os 
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dados internos a ele são estatisticamente válidos, como indicado na Figura 14. As 

setas representam a diferença de fase entre os sinais. Assim, seta para direita indica 

que não há diferença de fase, ou seja, os sinais crescem ou decrescem juntos, seta 

para esquerda indica diferença de fase de 180º, ou seja, quando um sinal cresce o 

outro decresce e vice-versa (GURGEL, 2013). Por outro lado, quando a seta está 

voltada para cima indica que há dominância da variável 1 sobre a variável 2, seta 

voltada para baixo indica dominância da variável 2 sobre a variável 1. 

 

 

Figura 14: Representação gráfica Wavelet 
Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

O estudo das correlações entre a produção cafeeira e a variabilidade climática 

foi feito a partir de dois métodos que são extensões da análise de Wavelet. O 

método Cross Wavelet analisa a relação entre o sinal de duas séries, indicando o 

quanto uma série influencia na outra. Isto é feito a partir da região em comum entre 

as duas séries com alta significância do sinal (DEY et al., 2010), sugerindo uma 

relação de causalidade entre elas (GRINSTED et al., 2004). O método Wavelet 

Coerência consiste em eliminar os efeitos de aleatoriedade das correlações 

identificadas. A Wavelet Coerência apresenta escala que varia entre zero e um, 

onde quanto mais próximo de um maior a correlação e quanto mais próximo de zero 

menor a correlação (GURGEL, 2013). 

 



31 

4.3.2 Análise do clima regional 

Para o estudo dos parâmetros climáticos na análise do clima regional foram 

elaborados gráficos de Box plot (Figura 15) das variáveis em estudo do período de 

1900 até 2012. Este tipo de gráfico apresenta a distribuição dos dados com base em 

parâmetros como mediana, valores máximo e mínimo, 1o e 3o quartil e outliers. 

Os extremos correspondem aos valores máximo e mínimo da série, a caixa 

delimitada pelo 1o e 3o quartil contém 50% dos dados e os outliers são considerados 

valores muito afastados da maior parte dos dados. 

 

 

Figura 15: Representação gráfica Box Plot 
Fonte: Elaborada pelo autor. 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Análise dos fenômenos climáticos 

A estatística de produção cafeeira apresentada pelo IBGE estimou as safras 

iniciais em coco, e a partir de 2002 as safras foram divulgadas em beneficiadas. 

Ressalta-se que algumas estimativas divergiram dos dados reais sendo 

considerados nulos quando as Unidades de Federação não apresentavam os dados 

ou em outros casos o valor do mês anterior era repetido. Além disso, a série 

histórica considerou todas as variedades do café, não diferenciando produção em 

sequeiro ou irrigado. A Figura 16, produzida com dados do IBGE, apresenta os 

dados mensais referentes à cultura de café em São Paulo. Observa-se que houve 

uma queda na produção cafeeira a partir do final da década de 80, enquanto que a 

produtividade não sofreu variações equivalentes. Tal fato está relacionado com o 

incremento de tecnologias na cadeia produtiva do café como, por exemplo, podas, 

esqueletamento, utilização de novos fertilizantes e controle adequado de pragas e 

doenças. Como a produtividade é a relação de produção por unidade de área, 

podemos afirmar que o volume de café produzido por unidade de área (ha, por 

exemplo) teve aumento até 2016. 

 

Figura 16: Dados sobre a cultura café em São Paulo de 1976 a 2016 
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A Figura 17 apresenta a série mensal da produção e produtividade do café 

em São Paulo após interpolação usando o método Spline, técnica que ajusta 

polinômios de ordem menor a um subconjunto de dados. 

 

Figura 17: Dados mensais de café em São Paulo após interpolação 

 

Em relação aos dados anuais a Figura 18 apresenta a série histórica da 

produção de café anual em São Paulo desde 1900 até 2016. 

 

Figura 18: Produção anual de café em São Paulo 

 

A Figura 19 apresenta a série histórica do ciclo solar. Inicialmente, apenas 

comparando as séries de produção anual e ciclo solar já é possível identificar uma 

correlação visualmente nas variações de ambos os gráficos. Em função disso a 

motivação de estudar a correlação entre esses dados que será feita com a análise 

Wavelet. 
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Figura 19: Dados de número de manchas solares de 1900 até 2016, indicando os ciclos solares 

 

As figuras a seguir apresentam as análises Wavelet da produção e 

produtividade mensal do café, assim como a correlação com os fenômenos 

climáticos em estudo. 

De acordo com a Figura 20 foi possível observar sinal de alta significância, 

indicado pela cor mais intensa e envolvido pela linha preta, no período de dois anos 

durante a década de 80, sugerindo uma bienalidade do café mais acentuada neste 

período. Também houve sinal de alta significância na faixa de três a cinco anos na 

mesma década, sugerindo relação com o El Niño devido ao seu período de 

ocorrência, que será verificado adiante. 

Além disso, houve um forte sinal em praticamente todo domínio temporal na 

faixa de onze anos, sugerindo relação com o ciclo solar de Schwabe. Porém, este 

sinal está fora da faixa de confiança do cone de influência (COI) por ter baixa 

significância já que a série de dados é pequena para representar um fenômeno com 

período de onze anos. 

 

Figura 20: Wavelet da produção cafeeira 
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A Figura 21 apresenta a wavelet da série produtividade no qual ilustra sinal 

significativo no período de dois anos no final da década de 80 e a partir de 1995, 

sugerindo que esse sinal está associado a bienalidade do café. Houve sinal de alta 

significância na periodicidade de quatro anos no final da década de 80, sugerindo 

relação com El Niño. Assim como na Wavelet anterior também houve sinal forte fora 

do COI indicando relação com o ciclo solar. 

 

Figura 21: Wavelet da produtividade do café 

 

A Figura 22 apresenta a correlação entre os dados de MEI e a produção de 

café. Os eventos de El Niño e La Niña influenciam na produção agrícola tanto de 

forma positiva quanto negativa em decorrência da alteração na circulação geral 

atmosférica (DOMINGUES, 2010). Segundo Minuzzi et al. (2006, 2007), estes 

eventos não causam anomalias iguais para as diferentes áreas do estado de São 

Paulo, variando na duração do período chuvoso nas diferentes ocorrências do 

evento. 

Observou-se que na Cross Wavelet o COI apresentou forte sinal na 

frequência do ENOS durante a década de 80, onde ocorreram dois grandes eventos 

de El Niño, em 1982 e 1987 (CPC/NOAA, 2017). Também houve um sinal relevante 

de mesma periodicidade no final da década de 90, porém a cor mais clara indica 

menor energia. No período entre quatro e oito anos, embora não esteja 

representado pela significância de 95%, foi apresentado um sinal aparentemente 

forte e contínuo por todo domínio temporal. Para o período abaixo de um ano a 

correlação deixou de existir, caracterizado pela predominância da cor azul que indica 

sinal fraco. 
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Ressalta-se que houve um forte sinal no período de onze anos em todo 

domínio temporal assim como nas análises anteriores, sugerindo a influência do 

ciclo solar na produção cafeeira, dentro das frequências de ocorrência do El Niño. 

A análise de coerência confirmou a correlação entre os dados analisados de 

1985 a 1990, que volta a partir de 2005. Por outro lado, a correlação no período 

entre quatro e seis meses por volta de 1982, foi característica do ruído de um sinal 

intrasazonal, que pode estar relacionado a variações no padrão de chuvas e de 

produção, devendo ser desconsiderado da análise. No período de dois anos por 

volta de 1997 houve pequena correlação entre os dados, evidenciando a influência 

da bienalidade. 

 
Figura 22: Cross Wavelet (A) e Wavelet Coerência (B) entre MEI e produção de café 

 

A Figura 23 ilustra as análises entre MEI e produtividade. A Cross Wavelet 

apresentou correlação significativa indicada pelas áreas circundadas pela linha preta 

na frequência do ENOS. No COI houve forte sinal com período na faixa entre dois e 
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quatro anos durante o final da década de 80 até 2000. Além disso, no período de 

dois anos também houve forte sinal durante os anos entre 1984 e 1989, retornando 

por volta de 1996 e 2004 até 2011, sugerindo a bienalidade do café. O ciclo solar 

também apareceu nesta análise com sinal significativo em todo domínio temporal, 

porém com baixa significância devido ao tamanho da série em estudo. 

A análise de coerência confirmou a correlação entre os dois dados em 

meados da década de 80. Também houve aumento relativo na energia do sinal no 

período acima de oito anos a partir da década de 90. 

 

Figura 23: Cross Wavelet (A) e Wavelet Coerência (B) entre MEI e produtividade de café 

 

Em relação aos dados anuais, a Figura 24 apresenta a análise Wavelet para a 

produção anual de café e ciclo solar. 

A produção de café apresentou sinal com alta significância entre os períodos 

de 16 e 32 anos durante a maior parte do domínio temporal, onde no final da década 

de 30 até a década de 70 este sinal assumiu 95% de confiança. Neste período 

encontra-se o ciclo solar de Harb, com frequência de 22 anos. Além disso, no 
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período entre oito e 16 anos houve sinal indicativo da correlação com ciclo solar a 

partir de 1940. Embora sua energia tenha sido menor, isto se deve ao fato da 

existência do evento de maior frequência, logo é recomendado a desazonalização 

dos dados para filtragem e verificar outros fenômenos que não são possíveis de 

analisar. Dessa forma, foram feitas as análises Cross Wavelet e Wavelet Coerência 

entre a produção anual e o ciclo solar com período de onze anos para verificar 

possível correlação. 

 

Figura 24: Wavelet da produção anual de café (A) e do ciclo solar (B) 

 

A Figura 25 ilustra a análise Cross Wavelet para produção anual e ciclo solar 

indicando correlação que está evidenciado pelo forte sinal no período de onze anos, 

caracterizado pela faixa vermelha envolvida pela linha preta. A seta voltada para 

direita indica correlação direta entre os sinais. Também houve sinal significativo, no 

período entre 16 e 32 anos, sugerindo relação com o ciclo solar de Harb, porém de 

menor intensidade caracterizado pela transição de cor de menor energia, com 

correlação direta entre os sinais também. 
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Figura 25: Cross Wavelet entre produção anual e ciclo solar 

 

De acordo com a Figura 26 observou-se que o ciclo solar tem influência 

significativa na produção cafeeira na maior parte da série histórica. Foi possível 

confirmar a partir da correlação entre os dois dados no período de onze anos, 

caracterizado pela faixa vermelha em quase todo domínio temporal dentro do COI, 

sinais em fase. Além disso, também houve correlação entre os dados a partir de 

1960 com periodicidade entre 16 e 32 anos, embora com energia menor, indicada 

pela transição da cor para o amarelo. 

 

 
Figura 26: Wavelet Coerência entre produção anual e ciclo solar 

 

5.2 Análise do clima regional 

 A Figura 27 ilustra a variação mensal ao longo dos anos dos dados em estudo 

para as regiões Noroeste e Mogiana.   
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Figura 27: Clima regional comparativo 
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A temperatura na região Noroeste esteve em torno de 23°C, enquanto a 

Mogiana de 20°C, considerando os dados compreendidos entre 1900 e 2010. 

Ademais, a temperatura esteve praticamente estável em toda série histórica 

analisada, com exceção de alguns picos na região Noroeste no período de 1960 e 

uma queda na região Mogiana por volta de 1956. Pode-se inferir que a temperatura 

esteve até mesmo ligeiramente menor ao comparar com os dados iniciais até 1920. 

Com relação à precipitação pluviométrica nota-se que houve aumento 

expressivo em ambas as regiões, principalmente a partir de 1980. A região Mogiana 

apresentou valores superiores do que a região Noroeste. A umidade específica 

apresentou valores similares para ambas as regiões, variando entre 0,01 e 0,017. 

A cobertura de nuvens foi maior na região Mogiana, que possui maior altitude, 

influenciando diretamente na radiação solar que foi menor. Esperava-se que por 

estarem na mesma latitude as regiões tivessem a mesma radiação solar, porém a 

região Noroeste apresentou radiação maior do que a região Mogiana em razão da 

menor cobertura de nuvens. Todavia outras interferências que influenciam na 

radiação solar, como por exemplo geomorfologia, não foram consideradas em 

virtude da carência de informações que pudessem auxiliar o estudo deste trabalho.  

A Figura 28 apresenta os valores de temperatura para as regiões, onde a 

região Noroeste apresentou maior temperatura, em torno de 23 a 24°C, quando 

comparada a região Mogiana, entre 21 e 22°C. Em ambas as regiões houve 

predomínio de temperaturas mais altas, representada pela mediana acima da média, 

no qual a região Noroeste contém mediana de dois a três graus acima da região 

Mogiana. Além disso, outlier no extremo inferior pode ser indicativo de geada em 

ambas as regiões. 
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Figura 28: Box plot temperatura do ar entre as regiões Noroeste e Mogiana 

 

A Figura 29 apresenta a análise mensal da temperatura de ambas as regiões. 

Foi possível observar que as maiores temperaturas foram encontradas na região 

Noroeste. Além disso, de acordo com a faixa térmica do café entre 18ºC e 22ºC 

(CAMARGO, 1977), a região Noroeste esteve a maior parte do tempo acima destas 

condições ideais enquanto que a região Mogiana esteve abaixo no período de maio 

até julho. 

 

 

Figura 29: Box plot temperatura do ar mensal 
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O fluxo de radiação solar, ilustrado na Figura 30, foi maior na região Noroeste, 

e ambas se equipararam no inverno. A região Mogiana apresentou menor radiação 

solar em razão da interceptação pela maior concentração de nuvens, indicado na 

Figura 31. 

 

 

Figura 30: Box plot Fluxo de radiação solar (W/m²) 

 

 

Figura 31: Box plot cobertura de nuvens (%) 

 

De acordo com a Figura 32 com dados de precipitação, foi possível afirmar 

que a região Noroeste é mais quente e seca do que a Mogiana. A precipitação foi 

maior na região Mogiana, que chegou a alcançar mais de 20 mm/dia no mês de 

janeiro. Além disso, ambas as regiões apresentaram maior precipitação no período 

do verão, enquanto que no inverno a precipitação foi abaixo de 5 mm/dia. A 
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concentração de outlier superior no período de abril até agosto indica ocorrência 

eventual de chuvas mais intensas durante o período seco. Esta condição afeta a 

produção cafeeira de forma não regular (anual), pois o padrão para o plantio é seguir 

a deficiência hídrica entre julho e agosto para haver o choque hídrico que vai 

desencadear a florada no primeiro ano. Já no segundo ano do ciclo do café também 

é recomendado baixa demanda hídrica entre os meses de abril e junho no período 

de maturação dos frutos (CAMARGO; CAMARGO, 2001). No entanto, os anos onde 

ocorreram anomalias de chuva (positivas e negativas) não são regulares (Figura 28).  

 

 

Figura 32: Box plot precipitação 

  

Com o intuito de verificar a variação anual, os dados foram representados 

pela média mensal dos períodos de verão (Janeiro, Fevereiro e Março) e inverno 

(Junho, Julho e Agosto). A Figura 33 e a Figura 34 ilustram a precipitação e 

temperatura anual em ambas as regiões.  

De acordo com a Figura 33 foi possível observar que as maiores variações 

ocorreram no período do verão, principalmente na região Mogiana, que também 

obteve os maiores valores de precipitação neste mesmo período. As variações da 

precipitação no verão por volta de 1985 assim como da temperatura (Figura 34), 

antecederam o período do intenso El Niño (CPC/NOAA, 2017), que influenciou 

significativamente a produção cafeeira indicado na análise Wavelet. Portanto a 

anomalia já estava acontecendo, porém em magnitude menor, resultando 

posteriormente nas variações pluviométricas das regiões de estudo. Neste período 
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houve queda na produção cafeeira que atingiu 3,9 milhões de sacas, resultante de 

menor precipitação no período do verão, fase de enchimento de grãos; baixa 

precipitação acarreta em não enchimento de grãos. 

No inverno a precipitação manteve-se praticamente igual em ambas as 

regiões, porém durante quase toda década de 50 a precipitação aumentou 

drasticamente, período em que a produção cafeeira esteve baixa e constante, 

voltando a subir no final da década. 

 

 

Figura 33: Precipitação anual no verão e inverno 

 

Em relação aos dados referentes a temperatura, ilustrado na Figura 34, pode-

se afirmar que a região Noroeste obteve os maiores valores, enquanto que a Região 

Mogiana apresentou valores sem grandes variações durante o verão. As maiores 

variações da temperatura ocorreram durante o inverno em ambas as regiões.  

A temperatura no inverno na região Noroeste estava bem próxima da 

temperatura durante o verão na região Mogiana, indicando divergência da faixa de 

aptidão térmica do café que é entre 18ºC e 22ºC (CAMARGO, 1977). Conforme a 

Figura 34 a seguir, a temperatura de inverno da região Noroeste esteve acima de 

18ºC, porém a de verão esteve acima de 24ºC. Também foi possível observar que a 

queda da temperatura por volta de 1918 pode estar relacionada com a queda na 
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produção cafeeira, que foi de 12,2 milhões de sacas para 4,2 milhões de sacas, 

assim como em 1942 que atingiu 8,5 milhões de sacas. 

 

 

Figura 34: Temperatura do ar anual no verão e inverno 
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6 CONCLUSÕES 

Com base na metodologia utilizada e nos resultados encontrados conclui-se 

que existe correlação entre a variabilidade climática interanual e a produção cafeeira 

no Estado de São Paulo. 

O planejamento agroclimático oferece maior segurança na integração entre a 

cafeicultura e o mercado, visto que a variabilidade climática é a principal limitação da 

produção agrícola. 

 

 

 

7 PROPOSTAS PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Quantificação do impacto na produção de café causado pelas 

variações climáticas; 

 Análise da correlação entre a população de cafeeiros e a influência das 

adversidades climáticas em São Paulo; 

 Correlação entre instabilidade climática e a produção regional de café; 

 Estudo da variabilidade climática e sua correlação com a variação das 

áreas de produção de café em São Paulo; 

 Aplicação da teoria de Elliot na variação da exportação do café. 
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