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Tendo em vista as intempéries climáticas ocorridas em 

Minas Gerais no ano de 2020, a EMATER-MG e o SISTEMA 

FAEMG/SENAR/INAES procederam um levantamento 

e um estudo dos dados voltados à expectativa do 

comportamento da produção cafeeira do estado para o 

ano de 2021. Para esta finalidade, foi utilizado modelo de 

INTRODUÇÃO

questionário disponibilizado pelo Google docs. 

O trabalho teve como propósito, por meio dos 

dados apurados e suas respectivas análises, estimar os 

impactos das intempéries climáticas sobre a produção 

cafeeira nas áreas atingidas, considerando a safra a ser 

colhida em 2021.



Relatório do levantamento de perdas na cafeicultura por intempéries climáticas em Minas Gerais4 A reprodução deste documento, seja ela total ou parcial, está autorizada, desde que citada a fonte EMATER-MG / SISTEMA FAEMG.

Os dados foram coletados através da aplicação de 

questionário simplificado, respondido pelos Extensionistas 

da EMATER-MG, nos municípios com ela conveniados, no 

período de 25 de janeiro a 01 de fevereiro de 2021.

A coleta de dados foi feita junto a técnicos do SISTEMA 

FAEMG/SENAR/INAES, produtores, instituições parceiras 

e lideranças por meio de contato eletrônico (e-mail, redes 

sociais, telefones e outros). Para esta coleta de dados não 

foram realizadas visitas técnicas a propriedades rurais 

específicas para esta finalidade.

O levantamento obteve respostas em 322 municípios 

produtores de café. A margem de erro deste levantamento 

é de 3,1 pontos percentuais. Os dados coletados foram 

consolidados pelo Departamento Técnico da EMATER-MG, 

na Unidade Central da Empresa e pela Gerência Técnica e 

METODOLOGIA

Gerência de ATeG do SISTEMA FAEMG/SENAR/INAES.

Os resultados serão apresentados em forma de gráficos 

percentuais para facilitar a análise e compreensão e mapas 

com a distribuição das ocorrências.

Para distribuir, calcular e organizar os dados coletados 

em faixas médias de áreas afetadas pelas intempéries 

nos municípios, foram feitas Tabelas Dinâmicas. Essas 

nos permitiram análises e comparações entre os sistemas 

produtivos de café (sequeiro e irrigado), verificando a 

participação dos municípios por faixa de perdas estimadas, 

a partir da intensidade das intempéries nos municípios e 

apresentando-as na forma de gráficos.

Para verificação do impacto causado pelas intempéries 

nos municípios e regiões cafeeiras, foi realizada análise 

por grupo de municípios de acordo com a regionalização 
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oficial publicada pela Portaria Nº 401, de 24 de agosto 

de 2000, do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA. 

Dentre os municípios respondentes, agrupou-se em 4 

macrorregiões: Sul de Minas, Chapada, Matas de Minas 

e Cerrado Mineiro, conforme distribuição publicada 

nesta portaria.

Já a quantificação das perdas econômicas levou em 

consideração a produção consolidada na safra 2020 dos 

municípios respondentes, reduzindo o percentual da 

bienalidade – processo natural fisiológico do cafeeiro – e a 

estimativa referente às intempéries climáticas levantadas 

por este relatório. Chegou-se então, a uma quantidade 

estimada de perdas em produção (volume, sacas) e ao 

percentual total de perdas (soma da bienalidade e impacto 

do clima) em relação à safra 2021. 

Observa-se que as intempéries que mais causaram 

danos às lavouras cafeeiras foram: déficit hídrico, granizo 

e altas temperaturas médias. 

Adicionalmente, estimou-se a perda financeira, 

tomando como referência o preço da saca pelo indicador 

CEPEA (mercado físico, em 23/02/2021) e para mercado 

futuro (Bolsa NY Vencimento Setembro 2021, 2022 e 

2023, base MINASUL (fecham. 23/2/2021).
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RESULTADOS

• As compilações de respostas dos 322 municípios que 

responderam à consulta apresentaram os resultados a 

seguir.

• Da amostra, constatou-se que 218 municípios 

relataram a ocorrência de alguma intempérie climática 

no período de julho a novembro de 2020. Informa-

se que em alguns municípios ocorreu mais de um 

fenômeno climático. No gráfico 1, pode ser observado 

que sobressaíram o déficit hídrico (55,9%) e as altas 

temperaturas médias (42,5%). Também foi observada a 

ocorrência de granizo (9,3%) citado por 30 municípios.

Gráfico 1 - Ocorrência das intempéries climáticas
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No gráfico 2 constata-se que em 65,2% dos municípios, 

os produtores tiveram suas lavouras afetadas. É preciso 

ressaltar que em 20,8% dos municípios consultados, 

mais de 150 produtores em cada município tiveram suas 

lavouras prejudicadas. Ressalta-se, ainda, que em apenas 

34,8%, os cafeicultores não tiveram suas lavouras afetadas 

pelas intempéries climáticas.

Gráfico 2 - Produtores com lavouras afetadas pelas intempéries climáticas
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No Mapa 1, tem-se a distribuição espacial dos potenciais produtores afetados.
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Observa-se que em grande parte dos municípios 

respondentes não há estações meteorológicas, o 

que inviabilizou a aferição das temperaturas médias 

(coluna azul no gráfico 3). Percebe-se que, a partir de 

setembro/2020, houve aumento das ocorrências relatadas 

de temperaturas acima de 25 °C. Vale destacar que nesse 

período é a época de floração da planta.

Gráfico 3 -Elevação das temperaturas médias no período de julho a outubro de 2020
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Sobre a ocorrência de mortes de plantas, no gráfico 

4, pode ser observado que nas lavouras cafeeiras dos 

municípios respondentes, em 82,6% dos municípios não 

foram constatadas mortes de plantas. Em 17,4% dos 

municípios foi constatada a morte de plantas em ambos 

os sistemas de produção, com destaque da ocorrência 

na produção em sequeiro, respondendo por 15,2% dos 

municípios. Entende-se que essa ocorrência pode ter se 

dado principalmente em lavouras novas, com sistema 

radicular em formação, portanto, mais susceptíveis.

Gráfico 4 - Ocorrência da morte de plantas nas lavouras cafeeiras por tipo de sistema de produção
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Dentre as intempéries climáticas ocorridas no estado, 

o déficit hídrico (seca) foi a que atingiu a maioria das 

propriedades cafeeiras, sendo essa ocorrência registrada em 

57,1% dos municípios amostrados (Gráfico 5). A ocorrência 

da seca traz expectativa de redução na produção da safra 

2021, podendo interferir, também, em safras futuras.

Gráfico 5 - Ocorrência de Déficit Hídrico
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Tendo como referência os dados até então apresentados, 

os gráficos a seguir trarão a inferência a partir das análises 

de dados dos municípios que informaram sobre a ocorrência 

do déficit hídrico (184 municípios), correspondendo a 

57,1% dos municípios respondentes (Gráfico 5)

Considerando o déficit hídrico como a resposta de maior 

ocorrência, ao apurar-se as regiões produtoras (Gráfico 6), 

observou-se a região Sul de Minas como a mais afetada 

(55,9%), conforme o gráfico 6. As demais regiões, na sequência, 

ficaram: Chapada (17,9%), Cerrado (14,7%) e Matas (11,4%).

Gráfico 6 - Ocorrência de déficit hídrico por região produtora
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Foi levantada a intensidade dos principais efeitos 

observados nas lavouras, sendo avaliada em cinco níveis, 

onde o valor 1 corresponde ao efeito com baixa intensidade 

e 5 ao efeito com alta intensidade. 

No gráfico 7 pode ser observado o impacto do déficit 

hídrico na queda das folhas das plantas.

Gráfico 7 - Impacto do déficit hídrico na queda de folhas.
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Analisando os resultados da intensidade da ocorrência 

influenciando na queda de folhas nas lavouras, verificou-se 

que em 62,8% dos municípios consultados, a queda variou 

de média a alta intensidade. Nessas lavouras estima-se que 

poderá ocorrer perdas significativas de produtividade na 

safra a ser colhida em 2021, e até mesmo em safras futuras.

No gráfico 8 pode ser verificado o impacto do déficit 

hídrico na frutificação do cafeeiro.

Gráfico 8 - Impacto do déficit hídrico na frutificação do cafeeiro
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Nota-se que em 73,1% dos municípios que relataram 

perdas, a frutificação foi comprometida com intensidade 

de média a alta. Infere-se que a influência negativa na 

frutificação do cafeeiro poderá comprometer a produção 

na safra a ser colhida em 2021, em volume e qualidade 

(redução do tamanho e peso dos grãos).

No gráfico 9 pode ser verificado o impacto do déficit 

hídrico comprometendo os tratos culturais do cafeeiro.

Gráfico 9 - Impacto do déficit hídrico comprometendo os tratos culturais na lavoura
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Constatou-se que em 60,1% dos municípios que 

relataram perdas, os tratos culturais foram comprometidos 

com intensidade de média a alta. Nestes casos pode ter 

havido atrasos das atividades nas lavouras, fazendo assim, 

com que o sistema produtivo se torne menos eficiente. Como 

consequência, poderá diminuir a rentabilidade das lavouras, 

prejudicando a próxima safra e também safras futuras.

Outro dado verificado foi a expectativa de redução 

na produção do café arábica no sistema sequeiro e no 

sistema irrigado nos municípios que informaram perdas. 

Verificou-se ocorrência de intempéries climáticas em 

60,6% desses municípios, conforme gráfico 10.

Gráfico 10 - Expectativa de redução na produção do café arábica no sistema sequeiro e no sistema irrigado
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Os dados levantados sugerem que o efeito das intempéries 
climáticas na produção cafeeira esperada não deve ocorrer 
da mesma forma ou mesma intensidade nas lavouras dos 
municípios que informaram perdas. Assim, foi feita uma 
estratificação em faixas de variação percentual que remetem 
à expectativa de redução da produção das lavouras. 

Nas áreas em produção do sistema produtivo sequeiro 
(Gráfico 11), o impacto na produção foi mais agravado nas 
regiões Sul de Minas (66%) e Cerrado (23%). Enquanto nas 
áreas em produção de café irrigado, a região do Cerrado 
(86%) foi a mais afetada (Gráfico 12).

Gráficos 11 e 12 - Expectativa de redução na produção do café arábica no sistema sequeiro e no sistema 
irrigado, por regiões
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Ainda é possível observar que, no sistema de produção 

do café arábica em sequeiro, a expectativa de percentual 

de redução se concentrou na faixa de “11 a 30%”. Já, 

para o café arábica irrigado, a concentração maior se deu 

na faixa de “até 10%”, conforme pode ser observado no 

gráfico 13.

Gráfico 13 - Variações na expectativa de redução da produção por intempéries climáticas no 
café arábica em sistema de sequeiro e em sistema irrigado
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Por meio de utilização de tabelas dinâmicas para 

o tratamento dos dados coletados, foi realizada a 

estratificação em faixas médias de áreas afetadas em 

relação à área cultivada para cada um dos sistemas de 

produção: sequeiro e irrigado. 

Para o café arábica no sistema sequeiro, constatou-

se que em 46,6% da área cultivada dos municípios que 

informaram perdas, não houve registro de áreas afetadas 

por intempéries climáticas, conforme pode ser observado 

no gráfico 14.

A partir da análise, as demais estratificações de área 

ficaram:

• 1,7% da área cultivada apresentou até 10% de área 

afetada;

• 6,8% da área cultivada apresentou de 11 a 20% de 

área afetada;

• 16,0% da área cultivada apresentou de 21 a 30% de 

área afetada;

• 19,3% da área cultivada apresentou de 31 a 40% de 

área afetada;

• 9,6% da área cultivada apresentou acima de 40% de 

área afetada.
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Gráfico 14 - Distribuição das áreas afetadas de café arábica sequeiro
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No mapa 2, tem-se a distribuição espacial das perdas potenciais em área de produção de café em sistema sequeiro.

Mapa 2 – Distribuição espacial das perdas potenciais em áreas afetadas por intempéries – sistema sequeiro
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Já, no gráfico 15, para o café arábica no sistema 

irrigado, foi verificado que em 60,2% da área cultivada dos 

municípios que informaram perdas, não houve registro de 

áreas afetadas por intempéries climáticas.

A partir da análise, as demais estratificações de área 

ficaram: 

• 9,6% da área cultivada apresentou até 10% de área 

afetada;

• 11,8% da área cultivada apresentou de 11 a 20% de 

área afetada;

• 13,5% da área cultivada apresentou de 21 a 30% de 

área afetada;

• 5% da área cultivada apresentou de 31 a 40% de área 

afetada;

• 0% da área cultivada apresentou acima de 40% de 

área afetada;

Gráfico 15 - Distribuição das áreas afetadas de café arábica irrigado
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No mapa 3, tem-se a distribuição espacial das perdas potenciais em área de produção de café em sistema irrigado.

Mapa 3 – Distribuição espacial das perdas potenciais em áreas afetadas por intempéries – sistema irrigado
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Fazendo a análise e interpretação dos dados dos 

municípios consultados, projeta-se que poderá haver uma 

redução na produção cafeeira dos municípios produtores 

em Minas Gerais, devido às intempéries climáticas da 

ordem de 21,2% para o café arábica sequeiro e de 13,2% 

para o café arábica irrigado, conforme demonstrado no 

gráfico 16.

Gráfico 16 - Projeção da expectativa de redução na produção cafeeira, por sistema produtivo
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As perdas por região se comportaram diferentemente, 

e foram mais expressivas nas regiões Sul de Minas e 

Cerrado Mineiro, com percentuais acima da média 

estadual (Gráfico 17).

Gráfico 17 - Projeção da estimativa de redução na produção cafeeira por região produtora
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Para fins de cálculo da média global da estimativa de 

perda de produção do café em Minas Gerais e em suas 

regiões produtoras, utilizou-se a média ponderada diante 

dos distintos sistemas de produção: sequeiro e irrigado.

Em síntese, a média global em Minas Gerais apurada 

será de 20,7% para safra 2021, sendo: 23,5% no Cerrado 

Mineiro, 11,9% na Chapada Mineira, 8,8% nas Matas de 

Minas e 24,8% no Sul de Minas, conforme gráfico 18.

Gráfico 18 – Média Global da estimativa de perdas da produção de café em Minas Gerais e por região
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Ressalta-se que a média global do estado de Minas 

Gerais foi influenciada por regiões menos afetadas 

(Chapadas e Matas de Minas), e, que o peso das regiões 

Sul de Minas e Cerrado Mineiro na produção estadual 

refletem preocupação em relação a perda estimada. 

Vale destacar ainda que este percentual estimado 

reflete percepção regional por moda, e ainda deve-se 

adicionar as perdas por bienalidade na produção.
Por fim, diante das possíveis perdas que poderão 

acometer a produções do café arábica em Minas Gerais, 
verificou-se a menção de necessidade das políticas 
públicas de seguro agrícola e crédito rural. Essa demanda 
foi apontada por 33,5% dos municípios consultados.

Gráfico 19 - Necessidade de acesso seguro agrícola e/ou crédito rural em função das intempéries climáticas
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ESTIMATIVA DAS PERDAS NA SAFRA 2021

Para verificação do impacto das perdas potenciais 

da produção de café no estado, foi estimado o volume 

da safra 2021 baseado nos números consolidados da 

produção de 2020 apurados neste relatório. Considerou-

se a bienalidade, que, historicamente varia em torno de 

20%, e o percentual do impacto climático no estado 

(média global apurada em 20,7%). 

Assim, o total estimado de redução da produção 

para safra 2021 em relação a de 2020 será de 40,7% em 

Minas Gerais. 

Em termos de volume, considerando o percentual de 

redução estimado, espera-se que seja em torno de 10,3 

milhões de sacas na safra mineira de café arábica.

Unidade/ estado

Produção da safra colhida 

em 2020 (municípios 

respondentes)

Estimativa da 

Produção 2021 – 

Bienalidade

Estimativa da 

Produção – Impacto 

Clima

Bienalidade + Clima
Estimativa da Perda 

Bienalidade + Clima

Mil sacas Mil sacas Mil sacas % Mil sacas

Minas Gerais 28.254,5 22.603,6 17.930,6 40,7 10.323,9

As perdas econômicas na safra poderão ser maiores 

ou menores conforme o tipo de café produzido (e sua 

classificação) e o tipo de comercialização – físico ou 

Tabela 1 – Estimativa de perdas da safra 2021, em Minas Gerais

futuro.Para aferição da perda financeira, foi utilizada 

a quantidade estimada de sacas perdidas na safra 2021 

e tomou-se como referência o preço da saca indicador 
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Constata-se, portanto, que os bons preços direcionam 

para uma estimativa de perda no Valor Bruto da Produção 

Tabela 2 – Estimativa de perdas financeiras da safra 2021, em Minas Gerais – R$ mil

Perda Financeira - 

Merdado Físico CEPEA 

23/2/21

Perda Financeira -  Mercado 

Futuro - NY Vencimento 

Set/2021 (fecham. 

23/02/2021)

Perda Financeira Mercado 

Futuro - NY Vencimento 

Set/2022 (fecham. 

23/2/2021

Perda Financeira - Mercado 

Futuro - NY Vencimento 

Set/2023 (fecham. 

23/2/2021)

R$  7.484.412,65 R$  8.052.639,97 R$  8.259.117,91 R$  8.362.356,89

CEPEA cotado em R$ 724,96 (arábica, mercado físico, 

em 23/02/2021), e para mercado futuro, as cotações dos 

contratos Bolsa NY  com vencimento em Setembro/2021 

(R$ 780,00/sc), Setembro/2022 (R$ 800,00/sc) e Set/2023 

(R$ 810,00/sc) (base MINASUL, fechamento em 23/2/2021) 

e dólar, precificado em R$ 5,4588.

Na Tabela 2, as perdas financeiras estimadas para a 

safra 2021 em Minas Gerais.

em Minas Gerais superior a R$ 8 bilhões.
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A partir dos dados desse levantamento, estima-se que 

aproximadamente 193 mil hectares de área cultivada com 

lavouras cafeeiras foram atingidos por intempéries climáticas 

em Minas Gerais no ano de 2020. Isso corresponde a 20,4% 

da área em produção para safra 2021, dos municípios 

respondentes. 

De acordo com os dados amostrais, estima-se que 

aproximadamente 15.000 cafeicultores tiveram áreas afetadas 

por intempéries climáticas e, provavelmente, poderão ter 

redução na produção em função destes eventos.

Como previsto, as respostas ao questionário aplicado 

conseguiram demonstrar que as intempéries climáticas 

afetaram de forma e intensidade diferentes as lavouras de 

café nos municípios produtores do estado.

Nos dados coletados verificou-se que as altas temperaturas 

médias, somadas a baixa precipitação no período de julho 

a outubro, provocaram impactos negativos nas lavouras 

atingidas.

O déficit hídrico, atuando principalmente sobre as 

CONCLUSÕES:
lavouras de cafés arábica foi a causa mais significativa 

e será o maior responsável pela redução prevista de 

20,7% da produção na safra 2021. Ao considerar o efeito 

bienalidade, a estimativa do percentual de redução da 

produção eleva-se para 40,7%,  impactando em redução 

estimada de 10,3 milhões de sacas.
A interação das intempéries climáticas indica que os 

produtores de alguns municípios terão perdas maiores, e 

assim, maior necessidade de políticas públicas de crédito e 

seguro rural para mitigar as perdas. 

Ressalva-se que a condição demonstrada neste relatório 

reflete um estágio avaliado em janeiro de 2021, podendo 

ocorrer mudanças em virtude de tratos culturais e condições 

climáticas.

Por fim, a perda para safra 2021 acontecerá em magnitude 

maior ou menor à estimada neste relatório, e é esperado 

também reflexo para safra 2022. 

Informa-se que não foi calculado o efeito multiplicador 

das intempéries na Matriz Insumo Produto (MIP) de Minas 
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Gerais. Todavia, acrescenta-se que, em estudos anteriores 

utilizando-se a MIP, verificou-se que o prejuízo mínimo para 

a economia mineira, por saca de café, foi de R$1.124,43 em 

Valor Bruto da Produção, R$36,06 em impostos e R$232,10 

em renda. Essa informação pode ser utilizada como proxy 

para o efeito das intempéries - calculado nesse relatório - e 

para a perda na economia mineira.

Desse modo, há uma grande preocupação em relação 

à safra 2021, com perdas na produção cafeeiras que 

impactarão a economia dos municípios, que em sua maioria 

dependem prioritariamente da cafeicultura. Afetará 

também o estado, maior produtor nacional, reduzindo 

divisas oriundas das exportações e na arrecadação de 

impostos.

Belo Horizonte, março de 2021

EMATER MG E SISTEMA FAEMG/SENAR/INAES
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