
 

 

 

ZONEAMENTO CLIMÁTICO DE COFFEA CANEPHORA NO BRASIL E OS 

CENÁRIOS CLIMÁTICOS DO IPCC 

   

LORENÇONE, P. A.1; LORENÇONE, J. A.1 LIMA, R. F.1; TORSONI, G. B.1; 

APARECIDO, L. E. O. 2 

1IFMS, Campus Naviraí; 2 IFSul de Minas, Campus Muzambinho.  

 

RESUMO 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar áreas aptas ao cultivo do Coffea canephora para 

todo o Brasil nos cenário de mudanças climáticas do CMIP 5. O trabalho foi realizado para todo o Brasil, 

sendo utilizado dados de temperatura do ar média anual, temperatura do ar média de  novembro, 

temperatura do ar média do mês mais frio e déficit hídrico médio anual acumulado, obtidos do Banco 

de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) do Instituto Nacional de Meteorologia do 

Brasil -INMET (Brasil, 1992), no período de 1960-2020. Ainda, para obtenção dos dados climáticos 

futuros foi utilizado o modelo climático o BCC – CSM 1.1 com resolução de 125 x 125 km, coletados 

da plataforma WordClim 2 para 2041 até 2080, utilizando os cenários Representative Concentration 

Pathway (RCP) 2.6, 4.5, 6.0, 8.5. As possíveis mudanças climáticas podem causar um impacto negativo 

na cultura do cafeeiro canephora em todos os cenários RCPs do CMIP5 estudados. Os cenários do 

modelo BCC – CSM 1.1 apresentam redução no total de áreas aptas ao cultivo do cafeeiro no Brasil, 

com redução média de 65%. Rondônia e Bahia foram os estados com maior impacto das mudanças 

climáticas sobre os cafeeiros canephoras, visto que os mesmos apresentaram grande redução nas áreas 

aptas ao desenvolvimento da cultura. Atualmente os dois estados são grandes produtores de Coffea 

canephora, podendo dessa forma comprometer diretamente economia dessa região.  
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INTRODUÇÃO 

 

Uma ferramenta importante para o estudo climático das culturas agrícolas é o 

zoneamento agroclimático, como um método de determinar locais aptos para o cultivo de 

espécies (ANGELOCCI; SENTELHAS; PEREIRA, 2002; PEZZOPANE et al., 2012). As 

regiões identificadas como aptas possuem condições climáticas ideais para os cultivos 

escolhidoss, com maior probabilidade de alta produtividade. Dessa forma, é uma ferramenta 

indispensável ao planejamento agrícola e tomada decisão dos produtores, podendo auxiliar para 

a expansão de novas áreas para o cultivo de café canéfora no Brasil (GONÇALVES; WREGE, 

2020; PÁDUA et al., 2014; WOLLMANN; GALVANI, 2014). 

Alguns trabalhos que realizam o zoneamento climático para o cafeeiro canephora podem 

ser encontrados na literatura. Como no estudo de Souza e Oliveira (2018), no qual identificaram 



 

 

 

áreas aptas ao cultivo do café canephora na cidades de Rio Branco, Taraucá e Cruzeiro do Sul 

no estado do Acre, concluindo que as cidades demonstram aptidão térmica e hídrica. Eugênio 

et al. (2014), também estudou a aptidão do cafeeiro canephora, entretanto para o estado do 

Espírito Santo, demonstrando que apenas 0,97% do estado não é possível cultivar o cafeeiro 

sem grandes prejuízos ao desenvolvimento da cultura.  Ngolo et al. (2018) realizou o 
zoneamento agroclimático para a cultura do c.arabica e c.canephora em território angolano, 

concluindo que a maior parte do território angolano é marginal ou inapta para a cultura do 

cafeeiro. Entretanto, nenhum deles realizando zoneamento em cenários de mudanças climáticas 

para todo Brasil. 

O clima mudou ao longo do século passado e as projeções climáticas indicam que 

continuará mudando no século XXI (IPCC, 2014). No último século, a temperatura global 

aumentou 1 °C (+-0,2), as previsões para 2100 são de aumentos entre 1,5°C e 6 °C (IPCC, 2014, 

2018). Estudos comprovam que a produção de alimento será impactada negativamente, em 

especial a cultura do café que pode sofrer grande prejuízos (ZULLO et al., 2011). Com o 

aumento da temperatura e ondas de calor mais frequentes, grande parte das áreas adequadas a 

produção da cultura podem ser afetadas negativamente (DAVIS et al., 2012; RAHN et al., 

2018). 

Poucos estudos sobre a adaptação do cafeeiro canephora as mudanças climáticas no 

Brasil são encontrados na literatura, principalmente trabalhos com abrangência nacional. Dessa 

forma, o objetivo deste trabalho é identificar áreas aptas ao cultivo do Coffea canephora para 

todo o Brasil nos cenários de mudanças climáticas do CMIP 5. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram coletados os elementos climáticos Temperatura do ar (°C) e Precipitação (mm), de 4.947 

estações meteorológicas do Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP) 

do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil - INMET (BRAZIL, 1981), no período de 

1960-2020.  

Os dados provenientes do IPCC são resultados de simulações de modelos globais de 

alguns centros de pesquisa que contribuem para a confecção do relatório do IPCC-AR5, 

forçadas pelas concentrações observadas de gases de efeito estufa durante o século XX e 

forçadas por uma concentração estimada para o século XXI (SEYBOTH, 2013). O modelo 

climático global utilizado foi o BCC – CSM 1.1 desenvolvido no Centro Climático de Pequim 

(BCC), possui resolução de 125 x 125 km, com 26 níveis verticais, seus componentes são: 

atmosfera, superfície de terra, oceano, gelo marinho, ciclo do carbono terrestre, ciclos 

biogeoquímicos do oceano (FLATO et al., 2014). Os dados climáticos dos cenários RCPs foram 

coletados através da plataforma WorldClim 2 (FICK; HIJMANS, 2017). 

Os RCPs (Representative Concentration Pathways), servem como entrada para 

modelagem climática e química atmosférica nos experimentos numéricos do CMIP5, eles 

recebem seus nomes a partir dos níveis das forçantes radiativas, em W m-2 (IPCC, 2014, p. 



 

 

 

200). Neste trabalho serão usados os cenários RCP2.6, RCP4., RCP6. e RCP8.5 para análise 

das projeções do século XXI (Tabela 2).  

 

Tabela 2. Características das projeções futuras dos RCP’s  

Scenario Radioative forcing CO2 -equivalent 
Mean global 

temperature increase 

  W/m² ppm  °C 

RCP 2.6 2.6 421 1 

RCP 4.5 4.5 538 1,9 

RCP 6.0 6.0 670 2,4 

RCP 8.5 8.5 936 4,1 

Fonte: IPCC (2007) 

A temperatura do ar foi utilizada para a realização do cálculo da evapotranspiração a 

partir do método de Thornthwaite (1948). A precipitação e a evapotranspiração foram utilizadas 

para realizar o balanço hídrico climatológico segundo Thornthwaite e Mather (1955). 

Para poder identificar as áreas aptas, restritas ou inaptas ao cultivo do café canephora 

foram utilizadas as faixas de aptidão climáticas ideais de temperatura média do ar (Tm), e déficit 

hídrico (DEF) para o C.canephora, conforme os seguintes autores (CAMARGO, 1977; 

CAMARGO; PEREIRA, 1994; MATIELLO, 1991) (Figura 1). 

 

 



 

 

 

 

Figura 1. Chave de classificação utilizada para definir as faixas de aptidão do Coffea canephora. 

  

Dados do sistema de informações geográficas (SIG) foram utilizados para gerar a interpolação 

espacial para todo o Brasil por meio do método Kriging (KRIGE, 1951), utilizando o modelo 

esférico com um vizinho e resolução de 0,25 °. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O zoneamento para o coffea canephora apontou que o Brasil é classificado em maior 

parte do seu território como apto a cultura (Figura 2). O Brasil apresentou 33,84% (2,8 milhões 

km²) de seu território como apto ao cultivo do cafeeiro, sendo a região Centro-Oeste e Norte 

com maiores áreas aptas. O maior destaque foi para o estado do Espírito Santo (ES) que é o 

maior produtor de coffea canephora do país com uma produção anual de 640.217 toneladas 

(IBGE, 2019), sendo sua área apta localizada principalmente na região norte do estado na divisa 

com o estado da Bahia (BA), região que concentra as principais localidade produtoras do país 

(VENANCIO et al., 2020). O segundo e terceiro maiores produtores de coffea canephora do 

Brasil são Rondônia (RO) e a Bahia (BA), com aproximadamente 137.180 e 108.475 t ha-1 

(IBGE, 2020), sendo que grande parte do estado da Rondônia (RO) apresenta a classe apto. Já 

a Bahia (BA) apresenta apenas uma pequena região localizada ao sul do estado classificado 

com Apto ao cultivo do cafeeiro. Eugênio et al. (2013) também estudou a aptidão do cafeeiro 

canephora, para o estado do Espírito Santo, demonstrando que apenas 0,97% do estado não é 



 

 

 

possível cultivar o cafeeiro sem grandes prejuízos ao desenvolvimento da cultura, sendo 

observada uma diferença em relação a este estudo, visto que o mesmo apresenta 27,79 % áreas 

inaptas por insuficiência térmica ao cultivo do coffea canephora no estado do Espírito Santo 

(Figura 2), possivelmente devido a divergência entres as chaves de aptidão climática para 

cultura. 

 
Figura 2. Representação espacial do zoneamento climático de Coffea canephora. 



 

 

 

  

O zoneamento do coffea canephora para os cenários de mudanças climáticas nos 

períodos de 2041 – 2060, demostrou uma expressiva redução das áreas aptas em relação ao 

cenário atual (Figura 3). Maior destaque para região norte e centro-oeste, que apresentou uma 

redução das áreas aptas, devido ao possível aumento da temperatura nessas regiões, 
ultrapassando os 26°C ideais para a cultura, segundo Matiello, (1991), comprometendo o seu 

desenvolvimento. Outro fator a se destacar é a redução das áreas aptas ao cultivo do cafeeiro 

canephora no estado do Espírito, sendo substituídas pela classe Marginal por Excesso Térmico, 

devido também ao possível aumento da temperatura nessa região, dessa forma comprometendo 

diretamente a produção brasileira de coffea canephora, justamente pelo Espírito Santo ser o 

maior produtor da cultura, além de uma possível redução da economia da região 

(LEICHENKO; O’BRIEN; SOLECKI, 2010). 

 
Figura 3. Representação espacial do zoneamento climático de Coffea canephora. 



 

 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As possíveis mudanças climáticas podem causar um impacto negativo na cultura do 

cafeeiro canephora em todos os cenários RCPs do CMIP5 estudados. Os cenários do modelo 
BCC – CSM 1.1 apresentam redução no total de áreas aptas ao cultivo do cafeeiro no Brasil, 

com redução média de 65%. Ainda, as áreas marginal por excesso térmico são as mais comuns 

por todo o país nos cenários futuros, com média de 56,76% de todo território. 

Rondônia e Bahia são os estados que podem sofrer o maior impacto das mudanças 

climáticas sobre os cafeeiros canephoras, visto que os mesmos apresentaram grande redução 

nas áreas aptas ao desenvolvimento da cultura. Atualmente os dois estados são grandes 

produtores de Coffea canephora, representando 27% da produção total do Brasil, podendo dessa 

forma comprometer diretamente economia dessa região. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ANGELOCCI, L. R.; SENTELHAS, P. C.; PEREIRA, A. R. Agrometeorologia fundamentos 

e aplicações práticas. Agropecuária, Guairá, 2002.  

BRAZIL. RADAMBRASIL ProjectMinistry of Mines and Energy. General secretary, 1981.  

CAMARGO, A. DE; PEREIRA, A. Agrometeorology of the coffee crop. Geneva: World 

Meteorological Organization, p. 92, 1994.  

CAMARGO, A. DE. Zoneamento de aptidão climática para a cafeicultura de arábica e robusta 

no Brasil. Fundação IBGE, Recursos, meio ambiente e poluição, p. 68–76, 1977.  

COVRE, A. M. et al. <b>Vegetative growth of Conilon coffee plants under two water 

conditions in the Atlantic region of Bahia State, Brazil. Acta Scientiarum. Agronomy, v. 38, 

n. 4, p. 535, 2 set. 2016.  

DAVIS, A. P. et al. The Impact of Climate Change on Indigenous Arabica Coffee (Coffea 

arabica): Predicting Future Trends and Identifying Priorities. PLoS ONE, v. 7, n. 11, p. e47981, 

7 nov. 2012.  

EUGENIO, F. C. et al. Zoneamento agroclimático do Coffea canephorea para o Espírito Santo 

mediante interpolação espacial. Coffee Science, v. 9, n. 3, p. 319-328, 2014. 

FICK, S. E.; HIJMANS, R. J. WorldClim 2: new 1‐km spatial resolution climate surfaces for 

global land areas. International Journal of Climatology, v. 37, n. 12, p. 4302–4315, out. 2017.  



 

 

 

FLATO, G. et al. Evaluation of climate models. In: Climate change 2013: the physical science 

basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel on Climate Change. [s.l.] Cambridge University Press, 2014. p. 

741–866.  

GONÇALVES, S. L.; WREGE, M. S. Considerações sobre metodologias para zoneamento 

agrícola em escala regionalizada. Agrometeoros, v. 26, n. 2, 2020. 

IBGE, I. B. D. G. E. E. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA: Produção 

Agrícola Municipal. Disponível em: 

<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/quadros/brasil/2020>. Acesso em: 28 jan. 2021.  

IBGE, I. B. D. G. E. E. Sistema IBGE de Recuperação Automática - SIDRA: Produção 

Agrícola Municipal. Disponível em: 

<https://sidra.ibge.gov.br/pesquisa/ppm/quadros/brasil/2020>. Acesso em: 28 maio. 2021.  

IPCC. Climate change 2014: synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and 

III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 

ChangeINTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2014. 

IPCC. Global Warming of 1.5°C, Summary for Policymakers. Contribution of Working 

Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 

Climate ChangeINTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2018.  

LEICHENKO, R. M.; O’BRIEN, K. L.; SOLECKI, W. D. Climate change and the global 

financial crisis: A case of double exposure. Annals of the Association of American 

Geographers, v. 100, n. 4, p. 963–972, 2010.  

MATIELLO, J. B. O café: do cultivo ao consumo. [s.l.] Editora Globo São Paulo, 1991.  

NGOLO, A. O. et al. Agroclimatic zoning for coffee crop in Angola1. Pesquisa Agropecuária 

Tropical, v. 48, p. 19–28, 2018.  

RAHN, E. et al. Exploring adaptation strategies of coffee production to climate change using a 

process-based model. Ecological Modelling, v. 371, p. 76–89, mar. 2018.  

SEYBOTH, K. Intergovernmental panel on climate change (IPCC). Encyclopedia of Energy, 

Natural Resource, and Environmental Economics, 2013.  

SOUZA, F. DE F. et al. Características das principais variedades de café cultivadas em 

Rondônia. 2004.  

THORNTHWAITE, C.; MATHER, J. The water balance publications in Climatology, 8 (1). 

DIT, Laboratory of climatology, Centerton, NJ, USA, 1955.  

THORNTHWAITE, C. W. An approach toward a rational classification of climate. 

Geographical review, v. 38, n. 1, p. 55–94, 1948.  



 

 

 

VENANCIO, L. P. et al. Impact of drought associated with high temperatures on Coffea 

canephora plantations: a case study in Espírito Santo State, Brazil. Scientific Reports, v. 10, n. 

1, p. 19719, dez. 2020.  

ZULLO, J. et al. Potential for growing Arabica coffee in the extreme south of Brazil in a warmer 

world. Climatic Change, v. 109, n. 3–4, p. 535–548, dez. 2011. 

CAMPOS FERREIRA, Nilce Vieira. Educação secundária profissionalizante brasileira (1909-

1953). Revista Historia de la Educación Latinoamericana, v. 14, n. 19, p. 91-110, 2012. 

POLICARPO, Renata Raizel. Por que as instituições mudam? O caso do IFMT. 2012. 

Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Pernambuco.  

 

 

 


