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Apresentação
O Programa Estadual de Fortalecimento da Cafeicultura do Acre foi lançado em
2012, em função de duas variáveis importantes: os preços praticados no estado e a
constatação de que ainda nos dias atuais ocorre a importação de mais de 8 mil sacas
de café. O objetivo do programa é desenvolver e fortalecer a cafeicultura no Acre,
com ampliação das áreas plantadas e elevação da produtividade especialmente do
café Canéfora, com consequente aumento da produção, tendo como foco a utilização
das áreas alteradas do estado, com ênfase nas florestas secundárias e nas pastagens
degradadas.
Em função da carência de estudos com análises integradas para avaliação da aptidão,
ainda persistem dúvidas quanto às melhores terras e clima para o cultivo do café
Canéfora. É bem provável que muitos dos plantios existentes e os em processo de
implantação estejam em áreas inapropriadas e o zoneamento edafoclimático ora
apresentado poderá minimizar tais imprecisões e diminuir os riscos de lavouras com
baixa efetividade.
O conhecimento sistematizado e condensado nesta obra, por uma equipe multidisciplinar
de pesquisadores, em uma base geográfica municipal, fornece informações claras e
objetivas relacionadas a locais específicos e socioeconômicos adaptados à realidade
acriana, sobretudo em relação aos avanços tecnológicos e à produtividade, além de
inferir uma metodologia específica para amenizar a falta de estudos detalhados sobre os
aspectos ambientais das terras acrianas.
Esta publicação atende uma demanda, frente ao atual programa do governo, de
fortalecer a cafeicultura estadual servindo ainda como instrumento de tomada
de decisões do setor público e privado, especialmente os produtores, visando ao
ordenamento do cultivo da espécie Coffea canephora, mais conhecida como café
Conilon no Estado do Acre.

José Carlos Reis
Secretário de Agropecuária do Estado do Acre

Eufran Ferreira do Amaral
Chefe-Geral da Embrapa Acre

Prefácio
No Acre a cafeicultura tem importância pelo potencial produtivo, pela viabilidade
econômica, além da expressiva capacidade de geração de emprego no campo. Registros
antigos relatam que já na década de 1930 Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima produziam e
exportavam café para alguns municípios do Amazonas.
Desde então, a cafeicultura acriana tem experimentado variações de área cultivada,
a exemplo da área plantada de quase 5 mil hectares em 2004 reduzindo-se,
principalmente por flutuações cíclicas dos preços do café no mercado ou por forte
estiagem como a de 2005, a pouco mais de 1.800 hectares em 2015. A partir de 2012
o governo do Estado do Acre em parceria com produtores, instituições bancárias, de
pesquisa e de extensão rural vêm estruturando um programa estadual de fomento à
cafeicultura no Acre buscando reverter essa realidade.
Diante desse novo cenário, este livro busca apresentar informações atualizadas das
melhores condições de solo e clima para o cultivo do café Canéfora nas áreas alteradas
do Estado Acre. Tem como público-alvo profissionais, estudantes universitários,
produtores rurais, extensionistas, agências de fomento e crédito rural, órgãos públicos
responsáveis pela gestão de propriedades agrícolas, dentre outros.
A obra foi dividida em quatro capítulos e, a exemplo da publicação Café na Amazônia,
optou-se pela expressão “Canéfora” como nome vulgar da espécie Coffea canephora,
para evitar dificuldades de entendimento ao se referir a genótipos dos grupos botânicos
“Conilon” e “Robusta”.
No primeiro capítulo é contextualizada a cafeicultura no Estado do Acre, abordando-se
aspectos sociais e econômicos. O segundo capítulo refere-se ao solo. Neste capítulo
a avaliação da aptidão dos solos acrianos, a exemplo de morfologia, química, classe
textural e das paisagens do estado (relevo, uso da terra), foi interpretada de acordo com
as necessidades da cultura do café Canéfora, baseando-se em diferentes parâmetros
prioritários. O terceiro capítulo considera o clima, analisando a aptidão térmica e hídrica
de cada unidade regional acriana, também segundo as necessidades agroclimáticas da
espécie. E por fim, no quarto capítulo, com base nas análises de solo e clima, cruzadas
com dados das áreas desmatadas do estado, o zoneamento edafoclimático para o
cultivo do café Canéfora é apresentado para as áreas alteradas de todo o Estado do
Acre, sendo classificado em três níveis de manejo: nível 1 (sem tecnologia), nível 2
(pouca tecnologia) e nível 3 (alta tecnologia).
Espera-se que esta publicação contribua para essa nova fase de desenvolvimento e
fortalecimento da cafeicultura no Acre, fornecendo informações que possibilitarão
aumentar a área plantada e a produtividade das lavouras, gerando renda aos
cafeicultores e suprimindo a importação de café pelas torrefadoras do estado e, ainda,
produzindo excedente.

Editores Técnicos
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Capítulo 1
Características Gerais da
Cafeicultura no Estado do Acre

Claudenor Pinho de Sá
Celso Luis Bergo
Michelma Neves de Lima
Ozanira Ferreira

Introdução
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exportado pelo agronegócio, ficando
atrás do complexo soja, carnes, produtos
florestais e sucroalcooleiro. Na região
s maiores produções de café do
Norte, Rondônia é o maior produtor com
Brasil estão nos estados de Minas
84.734 toneladas, seguido pelo Acre
Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Bahia,
com uma produção de 2.229 toneladas
Rondônia, Paraná e Goiás (IBGE, 2015).
(IBGE, 2015). No Estado do Acre a
atividade tem importância pelo potencial
No período entre 2005 e 2012, a produção produtivo, sendo economicamente viável,
de café no Brasil aumentou 42%,
e pela condição de agregação de valor ao
crescendo a uma taxa aproximada de 5%
produto, além da expressiva capacidade de
ao ano (IBGE, 2015), entretanto, entre
geração de emprego no campo.
2012 e 2015, apresentou uma retração
anual de 13% (IBGE, 2015). Entre 2005
Registros antigos relatam que já na década
e 2015, o consumo per capita no Brasil
de 1930, Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima
cresceu a uma taxa de 1,8% ao ano e no
produziam e exportavam café para alguns
mesmo período as exportações brasileiras
municípios do Amazonas. Após 1944
aumentaram a uma taxa de 1,4% ao ano.
houve um declínio dessa cafeicultura
Em 2015 o consumo per capita foi de
tendo como principal causa a corrida
4,90 kg/habitante por ano de café torrado
para a extração do látex por parte dos
e moído, o equivalente a 20,5 milhões de
rurícolas do Juruá, por ocasião do advento
sacas. Segundo dados do Ministério da
da 2ª Guerra Mundial (Oliveira, 1981).
Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
Ainda segundo esse mesmo autor o
em 2015 foram exportados 37,1 milhões
desenvolvimento e a expressividade da
de sacas de 60 kg. Nesse sentido, o café
cafeicultura no Acre ocorreram a partir de
contribuiu com U$$ 6,1 bilhões na geração 1976, quando a Secretaria do Fomento
de divisas na balança comercial, com uma
Econômico distribuiu cerca de um milhão
participação de 6,9% no agronegócio
de mudas de café das variedades Catuaí e
brasileiro (Associação Brasileira das
Mundo Novo a produtores financiados pelo
Indústrias de Café, 2015). Em 2017, o
Banco do Estado do Acre (Banacre).
consumo interno de café foi estimado em
21,5 milhões de sacas, precedido apenas
Porém, a maior expansão da área cultivada
pelos Estados Unidos que consomem em
ocorreu a partir de 2001, alcançando
torno de 25,8 milhões de sacas (Ferreira;
4.598 ha em 2004. Esse crescimento foi
Santos, 2018).
atribuído ao apoio financeiro, por meio

A

A cafeicultura brasileira se destaca
como uma atividade econômica geradora
de divisas, sendo o quinto item mais

do crédito, especialmente pelo Programa
Fundo Constitucional do Norte (Santos,
2001).

Na série histórica das áreas cultivadas
com café no Estado do Acre, no período
de 2001 a 2010 (Figura 1), nota-se um
declínio acentuado da área plantada de
4.598 hectares em 2004 para 1.271
hectares em 2010, representando uma
redução de 72,4% (IBGE, 2015).
Os fatores desse decréscimo foram as
flutuações cíclicas dos preços do café no
mercado que resultaram no abandono das
lavouras pelos pequenos produtores nas
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épocas de preços baixos (Santos, 2008).
Também contribuiu para essa redução a
forte estiagem em 2005, especialmente
no setor sudoeste do Amazonas, atingindo
o Estado do Acre (INPE, 2005). Nessas
regiões as consequências da estiagem
foram severas para as áreas cultivadas
com café, com grande mortalidade de
plantas, baixa produtividade e destruição
de lavouras pelas queimadas (Miranda et
al., 2006; Gonzaga, 2010).

Figura 1. Evolução da área cultivada com café (ha) no período de 2001 a 2010.
Fonte: IBGE (2015).

No Acre os municípios mais afetados
pelas queimadas foram Sena Madureira,
Bujari, Porto Acre, Acrelândia, Rio Branco,
Senador Guiomard, Plácido de Castro,
Capixaba até Xapuri, Brasileia e Assis
Brasil, que possuem as maiores áreas
plantadas com café.
A partir de 2012, com a evidência de bons
preços do café nos dois últimos anos, o
governo do Estado do Acre em parceria
com produtores, instituições bancárias,
de pesquisa e de extensão rural vêm
estruturando um programa estadual de
fomento à cafeicultura no Acre. A meta

inicial foi a implantação de 1.000 hectares
com a cultura do café com cultivares
melhoradas de Canéfora, visando ampliar
a área plantada. A evolução da área
cultivada com café no período de 2011 a
2015 é observada na Figura 2. Dezesseis
dos 22 municípios do Acre cultivam café
e Acrelândia detém mais de 60% da área
total cultivada no estado, apresentando
as maiores médias de produtividade
(IBGE, 2015). Em 2016 foi observada
uma queda na produção de 2,69% em
relação a 2015, passando de 2.229 para
2.169 toneladas de grãos beneficiados. O
Acre apresenta a maior produtividade de

café Canéfora da região Norte com média
de 26 sacas de café limpo por hectare,
além de ocupar a 3ª posição no ranking
nacional em 2015, sendo superado apenas
pelos estados da Bahia e São Paulo, com
produtividades de 34 e 29 sacas por
hectare respectivamente.
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em sua maioria, pequenos produtores,
uma vez que 84% das propriedades
que produzem café não ultrapassam 10
hectares (Gonzaga, 2010).

A preferência pelo café Canéfora no Acre
ocorre porque existem características
climáticas do estado favoráveis para o seu
O café mais cultivado comercialmente no
desenvolvimento e a colheita se inicia mais
Brasil é o da espécie Coffea arabica, com
tardiamente (a partir de maio) coincidindo
cerca de 77% da produção nacional, e
com o período de estiagem. No caso do
Coffea canephora, conhecida popularmente café Arábica a colheita ocorre ainda no
como “Conilon” ou “Robusta” e que neste final do período chuvoso, dificultando a
livro será chamada de Canéfora, com 23% secagem dos grãos em terreiros, haja vista
(IBGE, 2016b). No Acre, a totalidade dos
que os pequenos produtores não dispõem
cafeicultores cultivam o Canéfora e são,
de secadores.

Figura 2. Evolução da área cultivada com café (ha) no período de 2011 a 2015.
Fonte: IBGE (2015).

Com a ampliação da área de cultivo
ocorreu aumento da oferta do produto no
mercado interno, exigindo maior análise
do comportamento do mercado, ou seja,
estimar o consumo mínimo no estado
e fazer algumas considerações sobre a
quantidade de café importado em grão
verde e café torrado e moído.

A população do Acre em 2014 era de 793
mil pessoas com projeção calculada para
2015 de 810.763 habitantes (População...,
2014). Assim, pode-se estimar, com base
na metodologia de Freitas (2011), que
o consumo mínimo e máximo de café
torrado e moído, com 5% de umidade,
é de aproximadamente 2.959.285 kg e
5.918.570 kg, respectivamente. Esses

valores correspondem a aproximadamente
56.367 e 112.735 sacos de 60 kg de café
beneficiado.
A produção acriana de café beneficiado
em 2015 foi de 37.150 sacos de 60 kg de
café Canéfora em grão verde, valor bem
abaixo do consumo estimado acima (IBGE,
2016a). Dados da Secretaria da Fazenda
Estadual do Acre, também referentes ao
ano de 2015, mostram uma importação
de aproximadamente 5.500 e 2.592 sacas
de 60 kg de café Canéfora e Arábica,
respectivamente.
Usualmente o café Canéfora é utilizado
em blends, ou seja, misturado com o
Arábica na composição da produção de
café torrado e moído pelas torrefadoras,
assim como na produção de café
solúvel no qual o Canéfora tem maior
participação. O Canéfora em blends tem
crescido nos últimos anos no mercado
nacional e de acordo com o Conselho dos
Exportadores de Café do Brasil (Cecafé)
esse crescimento está em torno de 50%
a 55%, superando os 20% dos 12 anos
anteriores (Castro, 2013). Já a Associação
Brasileira da Indústria de Café (Abic)
calcula que a participação do Canéfora
alcança cerca de 40%. No Acre esse
percentual é bem maior do que os citados
acima, em razão da baixa produção e
importação do café Arábica.
A expansão de novas áreas de café
Arábica representa uma grande
oportunidade para os cafeicultores
acrianos, uma vez que os preços
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praticados são superiores em
aproximadamente 50% aos do café
Canéfora. Isso pode viabilizar os
investimentos em infraestrutura de
secagem para proporcionar uma melhor
qualidade do café.
No comércio varejista de Rio Branco,
Acrelândia, Senador Guiomard e Plácido
de Castro foram identificadas 13 marcas
de café produzidas no Acre, com preços
mais acessíveis ao consumidor final,
quando comparados com os das marcas
importadas de outros estados. Esse fato
provavelmente contribui para preferência
dos consumidores por marcas locais.
A produtividade do café no Acre é uma
das maiores entre os estados produtores
da região Norte, fazendo com que as
empresas de torrefação do Acre comprem
a matéria-prima a preços menores, quando
comparados com os preços praticados
pelos cafeicultores de Rondônia por
exemplo. Observa-se que os cafeicultores
do Acre recebem uma remuneração
compatível com o custo de produção,
não comprometendo a atividade, fato
que oportuniza a agroindústria do Acre
a concorrer no mercado local, com
possibilidades de expansão.
Assim, a cafeicultura no Acre apresenta
perspectiva de crescimento, respaldada
pelo incentivo à expansão da área de
cultivo, assim como incremento da
produção e da produtividade com base
na introdução de novas cultivares com
alto potencial produtivo a exemplo das
variedades clonais.

Apesar da superioridade das variedades
clonais em produtividade e qualidade final
na produção em relação às cultivares
propagadas por sementes (Bragança et
al., 2001), a quase totalidade dos novos
plantios de Canéfora no Acre é feita com
mudas oriundas de material seminal, ou
seja, via sementes melhoradas. Embora a
utilização de mudas oriundas de sementes
possa ser justificada, principalmente para
pequenos agricultores, por apresentarem
maior estabilidade de produção (Fonseca
et al., 2008), a tendência é que plantios
futuros sejam realizados com mudas
clonais de materiais superiores já testados
no Acre. Será uma alternativa para
superar a desuniformidade apresentada
por lavouras oriundas de sementes,
pois a propagação vegetativa do café
Canéfora mantém as características
genéticas da planta mãe, o que garante
a homogeneidade da lavoura. Com isso é
possível obter precocidade de produção,
altas produtividades, maior tamanho de
frutos, maior uniformidade de maturação
dos frutos e melhor qualidade do grão
(Espindula et al., 2015).
Ações nesse sentido, em parceria com a
Embrapa Rondônia e o Instituto Capixaba
de Pesquisa, Assistência Técnica e
Extensão Rural (Incaper), vêm sendo
realizadas no Acre com avaliações de
clones elite quanto ao seu valor de cultivo
e uso tanto em cultivo irrigado como em
sequeiro.
Verifica-se que nos novos plantios
realizados no estado ainda persistem
dúvidas quanto ao melhor solo, clima e
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município mais apropriado para o cultivo
do Canéfora. É bem provável que novos
plantios estejam em áreas inapropriadas,
e o Zoneamento edafoclimático para
o cultivo do café Canéfora no Acre,
ora proposto, poderá minimizar tais
imprecisões.
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Introdução

O

s solos do Acre têm sua origem na
Formação Solimões (Cavalcante,
2006) e uma diferenciação clara na
gênese se comparados aos demais solos
da Amazônia (Möller; Kitagawa, 1982;
Gama, 1986; Volkoff et al., 1989;
Martins, 1993), principalmente em relação
à fertilidade com altos teores de cálcio
e presença de argilas de atividade alta
(Wadt, 2002).
Para o uso eficiente do solo, é necessário
o conhecimento adequado de seus
recursos naturais em escala compatível.
Nesse sentido, Resende et al. (2002)
enfatizam que o uso das informações dos
levantamentos de solos, como base para
estratificação de ambientes, é de grande
valia, uma vez que possibilita indicadores
ambientais mais amplos e consistentes.
A produção de café no Estado do Acre
ainda é pequena e se caracteriza pelo
baixo nível tecnológico. Os plantios ainda
são conduzidos de forma rudimentar, sem
a adoção de práticas adequadas de manejo
como adubação e desbrota, essenciais
para assegurar boa produtividade na
cultura (Gonçalves, 2009). Além disso,
são poucos os estudos que abordam o
potencial para o plantio de café no Acre
(Bergo et al., 2001).

Estratificar um ambiente consiste em
delimitar compartimentos ou unidades
ambientais que apresentem características
comuns sob o ponto de vista biofísico,
considerando também as formas de uso e
ocupação encontradas na paisagem.
Dessa forma, a estratificação de ambientes
apresenta-se como uma ferramenta
estratégica que permite explicitar e
compreender as interações entre os
diversos elementos que compõem a
paisagem, organizados a partir de uma
lógica sistêmica (Silva et al., 2012).
O objetivo deste capítulo foi definir as
áreas aptas ao cultivo intensivo do café
Canéfora a partir dos dados geográficos
do Zoneamento Ecológico-Econômico do
Acre (escala de 1:250.000), ordenados
por regionais do estado, em áreas
desmatadas, a fim de auxiliar os gestores,
extensionistas e técnicos que trabalham
com essa cultura no estado.

Material e métodos
A área de estudo corresponde à extensão
desmatada do Estado do Acre até o ano de
2016. Com aproximadamente 22.630 km2,
entre as latitudes de 7º7’ S e 11º8’ S e as
longitudes de 66º30’ W e 74º0’ W, essa
superfície territorial compreende 13,7% da
área total do estado (Figura 1).

(
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Figura 1. Áreas desmatadas por regionais no Estado do Acre, até o ano de 2016.

(

Para estruturação da base de dados de
solos do estado foram utilizados 291
perfis, sistematizados por Amaral (2007)
com dados de horizonte superficial e
subsuperficial.
Os dados morfológicos utilizados
consistiram na drenagem e profundidade
efetiva; os físicos, na composição
granulométrica, analisada pelo método da
pipeta (Claessen, 1997); e os químicos no
pH em água, cálcio, magnésio, alumínio
trocável e potássio (Donagema et al.,
2011). A acidez potencial (H++ Al3+) e
o fósforo disponível estavam de acordo
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com Defelipo e Ribeiro (1997) e o carbono
orgânico total, conforme a metodologia de
Walkley e Black (1934).
Foram ainda calculadas a saturação de
alumínio, saturação de bases e capacidade
de troca de cátions (CTC) de acordo com
Embrapa (2013).
Os pontos dos perfis foram integrados
com o mapa de solos do ZEE (Figura 2)
na escala de 1:250.000 (Acre, 2006)
de forma a ter variabilidade superficial e
subsuperficial de perfis em cada unidade
de mapeamento.

Figura 2. Fluxograma metodológico para obtenção da aptidão edáfica para o cultivo do café Canéfora nas áreas
desmatadas do estado.

Com o uso de imagens de radar ASTER
com pixel de 30 cm (NASA, 2015) foram
retiradas as depressões espúrias, dando
origem ao modelo digital de elevação
hidrologicamente consistente. Desse
modelo foram extraídas a drenagem
numérica, bacias e sub-bacias, índices
morfométricos da bacia, densidade de

drenagem e índice de circularidade. Esse
modelo permitiu garantir a consistência
hidrológica, assegurar a convergência
do escoamento superficial ao longo da
drenagem mapeada e é essencial para
o conhecimento dos processos físicos,
químicos e biológicos que ocorrem em uma
determinada paisagem (Luiz et al., 2007).
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Para cada variável pedológica se fez uma
estratificação em quatro classes, de acordo
com os requerimentos da cultura do café
(Tabela 1): preferencial, recomendada,
pouco recomendada e não recomendada.
A classe preferencial representa as
condições ótimas para a cultura; a classe
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recomendada, as condições adequadas
com ligeiras restrições; a classe pouco
recomendada, as restrições consideráveis;
e a não recomendada representa as áreas
nas quais o parâmetro encontra-se em
condições inadequadas para a cultura.

Tabela 1. Aptidão edáfica para o cultivo do café Canéfora em áreas alteradas do Estado do Acre.
Parâmetro

Drenagem

Relevo

Profundidade
efetiva (m)
Grupamento
textural (B)
pH

Saturação de
bases (B)
Alumínio
Carbono
CTC
Cálcio
Magnésio
Fósforo
Potássio
Relação Ca/Mg
Relação K/Mg

Preferencial
(4)
Bem drenado

Plano (0%–3%),
suave ondulado
(3%–12%)

>1,20
Média (<35% argila
e >15% areia)

Classe de aptidão pedológica
Recomendada
Pouco recomendada
Não recomendada
(3)
(2)
(1)
Moderadamente
Imperfeitamente
Mal drenado,
drenado
drenado, muito mal drenado,
acentuadamente
excessivamente
drenado
drenado,
fortemente drenado
Suave ondulado
Ondulado
Forte ondulado
(3%–12%)
(12%–20%)
(20%–45%),
montanhoso
(45%–75%),
escarpado (>75%)
>1,0 e <1,20
<1,0
Argilosa (35% a
60% argila)

Moderadamente Fortemente ácido
ácido (5,4–6,5),
(4,3–5,3)
praticamente neutro
(6,6–7,3)
>= 50% <50% e >35%
Baixo (<0,2 cmolc.
kg-1)
Alto (>1,5 dag.
kg-1)
Alto (>16,0 cmolc.
kg-1)
Alto (>2,0 cmolc.
kg-1)
Alto (>0,8 cmolc.
kg-1)
Alto (>10,0
mg.kg-1)
Alto (>0,23 dag.
kg-1)
3:1
<0,3

Fonte: adaptado de Bergo et al. (2001).

Muito argilosa (>60%
Arenosa (>70%
argila), siltosa (<35%
areia)
argila e <15% areia)
Extremamente ácido Fortemente alcalino
(<4,3), moderadamente
(>8,3)
alcalino (5,4–6,5)
<35%

-

Médio (0,2–1,5 Alto (>1,5 cmolc.kg-1)
cmolc.kg-1)
Médio (0,8–1,5
Baixo (<0,8 dag.kg-1)
-1
dag.kg )
Médio (4,5–16,0 Baixo (<4,5 cmolc.kg-1)
cmolc.kg-1)
Médio (2,0–1,0 Baixo (<1,0 cmolc.kg-1)
cmolc.kg-1)
Médio (0,8–0,4 Baixo (>0,4 cmolc.kg-1)
cmolc.kg-1)
Médio (10,0–4,0
Baixo (<4,0 mg.kg-1)
-1
mg.kg )
Médio (0,11–
Baixo (<0,11 cmolc.
0,23 cmolc.kg-1)
kg-1)
2:1
0,3 a 0,6
>0,6

-

As variáveis foram estratificadas em
quatro grupos para permitir uma visão
integrada dos níveis de restrição:
a) Morfologia – considera as variáveis de
difícil correção como drenagem, relevo,
profundidade efetiva e textura.
b) Fertilidade I – considera as variáveis
primárias de pH, alumínio, cálcio, fósforo e
potássio.
c) Fertilidade II – considera as variáveis
integradoras como a saturação de bases,
saturação de alumínio e capacidade de
troca de cátions.
d) Carbono – considera o teor de carbono
no horizonte superficial.
Para definir a aptidão no manejo primitivo
foi considerada uma média aritmética dos
quatro grupos de variáveis, uma vez que
se tem nesse caso a convivência com
todas as restrições sem possibilidades
de correção. Assim, a aptidão edáfica foi
definida segundo a fórmula:
AE = (Morfologia + Fertilidade I +
Fertilidade II + Carbono)/4
Para definir a aptidão no nível de manejo
regular com práticas de adubação e
calagem foi considerado como elemento
de enquadramento o grupo de variáveis da
morfologia, uma vez que se prevê correção
da fertilidade e da acidez do solo como
base do manejo:
AE = (Morfologia)
Para o nível de manejo avançado
foram considerados, além das variáveis
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morfológicas, os níveis de carbono,
uma vez que nesse nível se quer obter
um manejo avançado com práticas
conservacionistas. A equação que melhor
expressou a aptidão foi:
AE = (Drenagem *2 + Profundidade
+ Textura *0,5 + Fertilidade II *0,5 +
Carbono)/5

Resultados e discussão
Os resultados demonstram uma
diversidade de aptidão no Acre a partir das
diferentes classes de manejo e indicam
uma forte relação com a gênese peculiar
dos solos dessa região.

Pedoambientes do Acre e suas
particularidades
No Acre, em virtude da proximidade
com os Andes, os solos apresentam
características químicas e físicas distintas
dos demais solos da Amazônia. O clima
pretérito e os sedimentos argilosos
depositados horizontalmente retardam
os processos de pedogênese e, por
conseguinte, originam em sua maioria
solos pouco profundos, com impedimentos
de drenagem, eutróficos e com argilas
expansivas (sobretudo, na região central
do estado), justificando as características
peculiares dos solos acrianos, inclusive
com endemismo (Bardales, 2005), como
a ocorrência de extensas manchas de
Vertissolos.

Os solos do Acre, de maneira geral,
apresentam condições favoráveis
à utilização agrícola, no entanto,
demonstram muitos problemas de ordem
física, em grande parte, relacionados
com restrição de drenagem, quantidade
e qualidade de argila. Assim, os solos da
região, quando secos, em geral, são duros
a muito duros e, à medida que aumenta
o grau de umidade, as características de
plasticidade e pegajosidade expressamse de forma mais intensa. Isso dificulta

Figura 3. Distribuição dos solos do Acre.
Fonte: Acre (2006).
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sobremaneira o uso do solo, tanto no
período chuvoso quanto no seco.
Com base no mapa atual de solos do
Acre em escala 1:250.000 (Acre, 2006)
(Figura 3) pode-se dividir o estado em três
grandes pedoambientes: um situado a leste
(regionais do Alto e Baixo Acre), outro
na região central (regionais do Purus e
Tarauacá-Envira) e outro no extremo oeste
(regional do Juruá) (Almeida, 1981).

No pedoambiente leste (regionais do
Alto Acre e do Baixo Acre) encontra-se
a maioria dos Latossolos e Argissolos
com características intermediárias para
Latossolos. A vegetação nativa dominante
é a floresta densa com sub-bosque de
musáceas e, por vezes, bambu. O relevo
é pouco movimentado, em sua maioria,
plano a suave ondulado. Nessa região,
próxima à cidade de Rio Branco, ocorrem
também áreas de Plintossolos e outros
solos com caráter plíntico.
O pedoambiente da região central
(regionais do Purus e do Tarauacá-Envira)
corresponde a uma região abaciada,
com predomínio de solos mais rasos,
com argila de atividade alta, originados
de sedimentos argilosos e, por vezes,
siltosos que implicam em sérias restrições
de drenagem. Nessa área predominam os
Cambissolos, Vertissolos e Luvissolos,
com vegetação do tipo floresta com
bambu e relevo ondulado a forte ondulado.
O pedoambiente do extremo oeste
(vale do Juruá) é constituído por solos
desenvolvidos a partir de sedimentos
relacionados à bacia do Juruá (a exemplo
da Formação Cruzeiro do Sul), com
textura mais grosseira (arenosa), que lhes
confere boas condições de drenagem,
apesar de contribuir para seu distrofismo.
Predominam os Argissolos, Gleissolos,
Neossolos e pequenas áreas com
Latossolos e Espodossolos, com relevo
plano e suave ondulado.
As principais classes de solos do estado,
em termos de 1º nível categórico,
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distribuição, potencialidades, restrições
e aptidão agroflorestal, podem ser
contempladas na Tabela 2.

Aptidão dos solos do Acre para
o cultivo do café Canéfora
Pedoambiente leste
a) Regional do Alto Acre
A regional do Alto Acre, situada na
porção leste do estado, apresenta solos
mais desenvolvidos com predomínio de
Argissolos Vermelho-Amarelos e Argissolos
Vermelhos, associados a Latossolos
Vermelhos. Também ocorrem com
certo grau de predomínio os Latossolos
Vermelhos associados a Argissolos
Vermelhos (Bardales et al., 2010).
Nessas pedopaisagens tem-se um
predomínio de distrofismo de solos que
associado a relevo forte ondulado dificulta
o uso mais intensivo nessa região para
cultivo do café. No nível de manejo A
(Figura 4) o baixo potencial se deve ao
distrofismo (pouco recomendado). O nível
de manejo C (recomendado) apresenta
alto potencial de risco erosivo, não sendo
preferencial pela característica intrínseca
dos Argissolos que se caracterizam
pelo horizonte superficial arenoso e
subsuperficial argiloso.

Relevo plano e suave ondulado,
Acidez excessiva,
características físicas favoráveis, distrofismo, baixos teores
profundo e bem estruturado
de ferro, adensamento

Alta fertilidade, alta CTC

Disponibilidade de água

Disponibilidade de água e
nutrientes

Latossolos

Vertissolos

Plintossolos

Neossolos

Fonte: adaptado de Araújo et al. (2011).

Disponibilidade de água,
ambiente conservador

Gleissolos

Sujeito à inundação no
período das chuvas

Restrição à percolação de
água, baixa profundidade
efetiva, restrição física

Pouco profundo, presença
de fendas, muito pesado

Risco de inundação, área de
APP

6,0

978,0

-

-

Aptidão regular para cultivo de culturas
perenes e cultivos de espécies florestais
e frutíferas em monocultivos, no nível
tecnológico B, e boa para monocultivos
no nível tecnológico A

Aptidão boa para produção intensiva de
grãos, nos níveis tecnológicos B e C e
restrita no A

Aptidão restrita para culturas perenes e
cultivo de espécies florestais e frutíferas
em sistemas agroflorestais no nível
tecnológico B

189,0

361,1

498,1

1,1

2,2

3,0

3,1

14,6

2.390,5

515,5

31,6

5.168,4

Aptidão restrita para culturas perenes e
cultivo de espécies florestais e frutíferas
em sistemas agroflorestais no nível
tecnológico A

Relevo susceptível à erosão, Aptidão regular para cultivo de culturas
pouco profundo, argila de
perenes e cultivos de espécies florestais
atividade alta
e frutíferas em monocultivos, no
nível tecnológico B, e restrita para
monocultivos no nível tecnológico A

Boa disponibilidade de
nutrientes, alta CTC

Luvissolos

Pouca profundidade efetiva,
relevo ondulado, fendas
durante o período seco,
restrição à drenagem

Boa disponibilidade de nutrientes

Cambissolos

38,3

6.275,5

Aptidão boa para culturas perenes,
espécies frutíferas e florestais em
monocultivo. Aptidão também em
sistemas agroflorestais

potencialidades e limitações ao uso agrícola e aptidão agroflorestal.
Aptidão agroflorestal
Área (km2)
Área (%)
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Tabela 2. Expressão geográfica, distribuição relativa das principais classes de solos,
Classe no nível de Potencialidade
Limitação
ordem
Argissolos
Média a alta fertilidade
Gradiente textural,
profundidade efetiva baixa,
risco de erosão, restrição
de drenagem (quando com
caráter plíntico)

(

O nível de manejo B (intermediário)
apresenta maior potencial edafológico,
devido à aplicação de corretivos e
fertilizantes nesses solos, além de
utilizar uma mecanização mais leve e
superficial, respeitando as curvas de nível
da paisagem, para evitar o alto risco de
erosão desses pedoambientes da regional.
Nas áreas com potencial preferencial no
nível de manejo C (Figura 4) ocorrem
manchas esparsas, que devem ser
evitadas, pois, se tratam de pequenos
desmatamentos na Reserva Extrativista
Chico Mendes e, portanto, não apresentam
áreas contínuas.

b) Regional do Baixo Acre
Localizada a leste do estado a regional do
Baixo Acre apresenta os melhores solos
em termos físicos e morfológicos para uso
intensivo da terra e cultivo de grãos (Acre,
2006, 2010).
Apresenta solos mais profundos e com
melhores condições de drenagem,
características que favorecem uma menor
variabilidade de solos. Nessa região
encontram-se a maioria dos Latossolos
Vermelho-Amarelos e Vermelhos e
Argissolos Vermelhos e VermelhoAmarelos (Bardales et al., 2010; Araújo
et al., 2011).
O relevo varia de plano a suave ondulado
com vegetação dominante do tipo floresta
densa com sub-bosque de musáceas e,
por vezes, bambu (Brasil, 1976). Na região
próxima à cidade de Rio Branco e Bujari,
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ocorrem também os Plintossolos (Háplicos
e Argilúvicos) e solos com caráter plíntico,
ou seja, pouco profundos, com cores
cinza e pontuações avermelhadas (Carmo;
Moraes, 2008).
Nesses ambientes com predomínio dos
Plintossolos e/ou caráter plíntico tem-se
a tendência de perda de potencial para
cultivo do café Canéfora nos níveis de
manejo B e C (Figura 5). No entanto, esses
solos com alto potencial em termos de
aspectos físicos (textura e drenagem) são
distróficos em sua maioria o que dificulta
o cultivo dessa cultura para os pequenos
produtores (nível de manejo A), como pode
ser observado pela cor laranja no mapa da
Figura 5.
A regional do Baixo Acre em termos
pedológicos é a mais indicada para o
uso intensivo da cultura do café para
os níveis de manejo B e C (Figura 5).
Mesmo as áreas indicadas com potencial
recomendado (cores mais escuras)
podem ser manejadas de forma que se
tenham maiores níveis de produtividade
e, consequentemente, maior lucro com o
ótimo desempenho da cultura, desde que
observados os seus aspectos fenológicos e
os de clima, que nessa regional apresenta
maiores riscos, caso não haja uso da
irrigação no período de estiagem.

Pedoambiente região central
a) Regional do Purus
A regional do Purus localizada na porção
central do Estado do Acre, sobretudo entre
os municípios de Manoel Urbano e Sena
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Madureira, apresenta alta vulnerabilidade
ambiental, influenciada pelas condições
pedológicas. Os solos que predominam
nessa paisagem são: Luvissolos Crômicos
(nos topos, pequenas áreas), Cambissolos
Háplicos Ta (argila de atividade alta)
eutróficos (maior domínio) e Argissolos
Vermelhos associados a Vertissolos
Háplicos (Bardales et al., 2010). Esse
último ocorrendo também em associação
aos Cambissolos, o que imprime a esses
ambientes baixo potencial para o intenso
cultivo do café Canéfora, sobretudo no
nível de manejo C (Figura 6).
A argila de atividade alta (Ta) possui
comportamento extremo, ou seja, em
condições de “encharcamento” tende a
dilatar-se e, em condições de estiagem
(período seco), tende a endurecer.
A estrutura desses solos em geral é
prismática, com fendas no período seco,
textura muito argilosa e deficiência de
drenagem (mal drenados), o que dificulta
seu manejo para níveis mais avançados
de tecnologia, no entanto, com valores
de saturação por base muito elevados
(valor V acima de 70%) e cores claras e
acinzentadas, com baixos teores de ferro.
O maior potencial para essa regional ao
cultivo intensivo do café é a leste da
cidade de Sena Madureira (Figura 6), pois
apresenta solos profundos, com cores
vermelhas, relativa fertilidade natural e
relevo suave ondulado, bem drenados e
por vezes com argila de atividade baixa,
com média a alta resiliência de seus
solos. Portanto, a região leste de Sena
Madureira pode ser utilizada com cultivo
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intensivo para o café no nível de manejo C,
mas, com técnicas de manejo para evitar
processos erosivos nesses pedoambientes
específicos.

b) Regional do Tarauacá-Envira
A regional do Tarauacá-Envira situa-se
em uma área abaciada, com solos pouco
profundos e de textura argilosa e muito
argilosa, com argila de atividade alta e
restrições de drenagem. São solos pouco
desenvolvidos e com maior variabilidade,
sendo necessário maior número de
perfis para o detalhamento das classes
e, sobretudo, maior caracterização dos
Vertissolos (Araújo et al., 2011).
Do ponto de vista geológico essa regional
apresenta maior uniformidade, quando
comparada com a regional do Juruá,
por constituir um pacote sedimentar
estratificado (rochas da Formação
Solimões Inferior), mesmo com os estratos
muito distintos entre si, relativamente
pouco espessos e comumente recortados
pela incisão dos drenos naturais. Os solos
estão intimamente associados à natureza
de cada um dos estratos expostos (arenito,
siltito e argilito), o que resulta em uma
maior variabilidade da natureza e das
propriedades dos solos presentes nessa
paisagem (Oliveira, 2013).
Nos trechos de maiores altitudes (acima
de 215 m), entre o Rio Liberdade e a
cidade de Tarauacá, predominam os
solos mais desenvolvidos, associados a
argilitos, como por exemplo os Argissolos
Vermelhos Alíticos e Luvissolos Crômicos,
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com textura média ou argilosa. Isso
confere à pedopaisagem certo potencial
(recomendado) ao cultivo do café no
nível de manejo A (Figura 7) e baixo
potencial (pouco recomendado) nos níveis
de manejo B e C, devido à qualidade das
argilas (muito pesadas), com estrutura
prismática e blocos subangulares, relevo
forte ondulado, com alta vulnerabilidade
ambiental (problemas físicos). No entanto,
são solos eutróficos, com relativo potencial
para o cultivo de pequena produção.
Vale destacar ainda que na região leste do
Município de Feijó, com altitudes menores
(cotas quase sempre abaixo de 200 m),
embora ondulado, o relevo é mais suave
em comparação ao trecho mais a oeste da
regional. Nesse pedoambiente, a sequência
de solos continua com predomínio dos
Argissolos Vermelhos e Luvissolos
Crômicos nos topos e meias-encostas. Nas
porções mais inferiores predominam os
solos com deficiência de drenagem e argila
de atividade alta (menores proporções),
por isso, possuem melhor potencial
(recomendado) para os níveis de manejo
B e C.

Pedoambiente extremo oeste
a) Regional do Juruá
Na regional do Juruá, extremo oeste do
estado, tem-se uma vasta área de solos
desenvolvidos a partir dos sedimentos
mais grosseiros (Terraços Holocênicos,
Formação Cruzeiro do Sul, Aluviões
Holocênicos, Areias Quartzosas), oriunda
da grande bacia sedimentar dessa
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regional, o que confere boas condições de
drenagem, apesar do distrofismo de seus
solos (Araújo et al., 2011).
Ainda de acordo com os autores, nessa
região tem-se um grande domínio de
Latossolos e Argissolos Amarelos com
problemas de adensamento. Essas áreas
de maneira geral são pobres quimicamente
(distróficos), muitos desses solos
apresentam problemas de alumínio trocável
(alíticos), o que revela a baixa resiliência
desses pedoambientes sem aporte de
corretivos e fertilizantes.
Os atributos inerentes a essa região
demonstram o baixo potencial dos solos
ao cultivo do café Canéfora para o nível
de manejo A (sem tecnologia de manejo);
potencial preferencial nos arredores da
cidade de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e
Rodrigues Alves para os níveis de manejo
B (pouca a média utilização de técnicas de
manejo) e C (alta tecnologia), sobretudo,
quando a aplicação de corretivos e
adubação é adequada para os tipos de
solos da região, que são muito arenosos e
extremamente distróficos, com alto risco
erosivo, se o manejo com mecanização
não for apropriado.
Na porção sul da regional, os
pedoambientes se caracterizam por forte
dissecação do relevo, solos rasos com
deficiência de drenagem e presença
marcante de argila de atividade alta (Acre,
2006; Bardales et al., 2010) o que resulta
em solos pouco recomendados ao cultivo
intensivo da cultura (Figura 8).
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Chave de estratificação de
ambientes para o cultivo do café
Canéfora nas áreas desmatadas
do estado (regionais do Alto e
Baixo Acre, Tarauacá-Envira,
Purus e Juruá)
A identificação de ambientes (solos e
relevo) em determinadas paisagens oferece
grande dificuldade, pois a diversidade
de solos, clima, classes de relevo e uso
da terra, sobretudo no Estado do Acre,
devido ao material de origem bastante
estratificado, além da linguagem e os
requisitos usados em classificação de
ambientes, dentre eles a classificação de
solos, são às vezes de difícil compreensão
para a maioria dos não especialistas (Lani
et al., 2001).
O conteúdo da paisagem é encontrado
nas qualidades físicas da área que
são importantes para o homem e nas
formas do uso do solo, portanto fatores
relacionados aos aspectos pedoambientais
e ao homem (Sauer, 1925, citado por
Silva et al., 2012). Apesar da diversidade
e heterogeneidade das paisagens que
compõem o espaço geográfico, é
possível estabelecer áreas com relativa
homogeneidade a partir da análise das
diversas interações entre os elementos
rocha, solo, relevo, vegetação, uso da
terra e ocupação do solo. Em uma escala
local, que substitui o problema de mapas
em escalas menos detalhadas, inclui-se
também o clima. As porções do espaço
que apresentam relativa homogeneidade
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ambiental constituem unidades ou estratos
da paisagem (Silva et al., 2012).
Para auxiliar em uma visão local, além
da escala (1:250.000) no zoneamento
edafoclimático (ZEC) para o cultivo do
café Canéfora nas áreas desmatadas do
Estado do Acre, elaborou-se uma chave de
recomendação de acordo com as restrições
e potencialidades de cada regional,
levando em consideração seus aspectos
pedológicos e ambientais locais.
Essa chave de recomendação será
bastante útil aos extensionistas, técnicos e
demais usuários para identificar em escala
local áreas mais indicadas.
A chave de recomendação é um
recurso importante na identificação
das potencialidades e limitações dos
pedoambientes específicos. Nesse sentido,
Resende et al. (2002) destacam o solo
como sendo a base para estratificação
ambiental, haja vista ser um elemento da
paisagem capaz de congregar a síntese
de diversos outros fatores e fenômenos
ambientais (geologia, relevo, clima,
organismos e tempo) relevantes para a
sustentabilidade socioambiental.
Nas Figuras 9, 10 e 11 podem ser
observadas as principais recomendações
em termos de pedoambientes (chave de
recomendação) para o melhor desempenho
da cultura do café Canéfora em escala
local para todas as áreas desmatadas nas
regionais do Alto e Baixo Acre, TarauacáEnvira, Purus e Juruá.
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Figura 4. Aptidão pedológica nos níveis de manejo A, B e C para a regional do Alto Acre.

(

37

(

(

Figura 5. Aptidão pedológica nos níveis de manejo A, B e C para a regional do Baixo Acre.
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Figura 6. Aptidão pedológica nos níveis de manejo A, B e C para a regional do Purus.
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Figura 7. Aptidão pedológica nos níveis de manejo A, B e C para a regional do Tarauacá-Envira.
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Figura 8. Aptidão pedológica nos níveis de manejo A, B e C para a regional do Juruá.
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Figura 9. Chave de recomendação de ambientes para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas das
regionais do Alto e Baixo Acre.

Figura 10. Chave de recomendação de ambientes para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas das
regionais do Purus e Tarauacá-Envira.
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Figura 11. Chave de recomendação de ambientes para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da
regional do Juruá.

Considerações finais
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Introdução

A

s espécies de cafeeiros, Coffea
arabica L. e Coffea canephora, essa
última conhecida popularmente como
“Conilon” ou “Robusta” e que, neste
livro, será chamada de Canéfora, são
amplamente cultivadas tornando o Brasil
o maior produtor e exportador mundial,
sendo o segundo maior consumidor de
café (Carias et al., 2016). No País, exceto
na região Norte, o cultivo do C. arabica
apresenta os maiores valores em termos
de produção (IBGE, 2015). As espécies
C. arabica e C. canephora, na safra
2016, atingiram as maiores produções do
País com 51,37 milhões de sacas/60 kg
(Companhia Nacional de Abastecimento,
2016). No ano de 2015, os dados
do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) apontam que os estados
com maiores produções de café Canéfora
foram Espírito Santo, Bahia, Rondônia
e Minas Gerais, com mais de 25 mil
toneladas produzidas (Figura 1).
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Nesse ano (2016), os três maiores estados
produtores de café Canéfora no Brasil
foram Espírito Santo (5,03 milhões de
sacas), Rondônia (1,63 milhão de sacas)
e Bahia (826,1 mil sacas). Os estados do
Acre e Ceará produziram 69,3 mil sacas
de café Canéfora, correspondente a uma
área em produção igual a 3.674 hectares
(Companhia Nacional de Abastecimento,
2016). No caso específico do Estado do
Acre a área cultivada foi cerca de 2 mil
hectares, sendo 90% plantados com café
Canéfora.
As culturas perenes são afetadas nos
seus diversos estádios fenológicos pelas
condições climáticas, especialmente,
pela precipitação pluvial e temperatura
do ar, que limitam a disponibilidade
hídrica no solo e constituem as principais
condicionantes da produtividade anual
(Gonçalves, 2001).

O cafeeiro Canéfora é uma planta originária
das áreas de baixas altitudes na bacia do
Rio Congo, na África, entre as latitudes de
5°N e 5°S, apresenta condições térmicas
e hídricas típicas de clima equatorial, em
que as chuvas médias anuais são da ordem
No entanto, em 2016, em levantamentos
de 1.766 mm em condições térmicas mais
de produção pela Companhia Nacional de
elevadas ao comparar com o café Arábica,
Abastecimento (Conab), os estados que
mas possui reduzida tolerância a períodos
se destacaram como maiores produtores
longos de deficiência hídrica (Pereira et al.,
foram Minas Gerais, Espírito Santo, São
Paulo, Bahia, Rondônia e Paraná que juntos 2008).
produziram 98,29% da produção nacional.
Os demais estados participaram com
1,71% da produção de café.

(
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Figura 1. Áreas de produção de café Canéfora no Brasil.

(

As condições climáticas influenciam
no crescimento, desenvolvimento e
produtividade nos cultivos agrícolas. Em
se tratando de culturas perenes como
o café, as variáveis meteorológicas
que influenciam mais diretamente nas
mudanças de fases fenológicas são a
precipitação pluvial e temperatura do ar,
sendo a disponibilidade hídrica no solo
uma das principais condicionantes na
produtividade anual (Gonçalves, 2001).
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severidade do déficit hídrico, temperaturas
máximas extremas do ar no período de
estiagem (junho a setembro), elevada
umidade do ar, radiação solar, bem como
pela ocorrência e a direção predominante
dos ventos na região.

As informações sobre climatologia revelam
que o Estado do Acre possui condições
típicas de clima tropical úmido, com
elevados índices pluviais anuais variando
de 1.800 mm a 2.500 mm com período
Os cultivos de café no Brasil estão
seco definido entre os meses de julho a
geralmente situados em regiões
setembro (Mesquita, 1996; Duarte, 2006).
climáticas favoráveis, principalmente
Existe uma tendência de redução das
quanto à disponibilidade hídrica no solo e
chuvas no sentido norte-sul e incremento
temperaturas mais baixas. Regiões com
no sentido leste-oeste (Acre, 2000). A
períodos de estiagens prolongadas já foram temperatura média anual do ar é de 24,5
consideradas marginais à cafeicultura,
ºC, sendo as temperaturas máximas do ar
porém, com o avanço tecnológico e a
em torno de 32 ºC com pouca variação
adoção de práticas agrícolas como a
ao longo do ano em todo o estado (Acre,
reposição hídrica essas regiões passaram
2010). No mês de julho são registradas as
a ser incorporadas às áreas aptas à
menores temperaturas do ar com mínimas
cafeicultura tanto para a espécie C. arabica variando entre 17 ºC e 22 ºC (Duarte,
quanto para C. canephora (Martins et al.,
2006).
2007).
Neste capítulo são apresentadas
É importante destacar que a produção
informações sobre condições
de café é diretamente influenciada pelos
agroclimáticas, especialmente quanto
elementos climáticos, especialmente, a
à distribuição de chuvas e à variação
precipitação pluvial e a temperatura do ar
de temperatura do ar que interferem
(Santos, 2006). Segundo Marcolan et al.
diretamente no desenvolvimento do
(2009), as diferentes fases fenológicas
cafeeiro, voltadas à elaboração do
do cafeeiro são mais influenciadas pela
zoneamento do café Canéfora para o
distribuição anual das chuvas, ocorrência e cultivo no Estado do Acre.

Características fenológicas do
cafeeiro Canéfora
O ciclo fenológico do café Canéfora é de
aproximadamente 24 meses, contendo
uma sucessão de fases vegetativas e
reprodutivas. Na Tabela 1 é apresentada
a cronossequência da bianulidade das
fenofases vegetativas e reprodutivas do
cafeeiro Canéfora. Observa-se que, no
primeiro ano fenológico, são formados os
ramos vegetativos com gemas axilares
nos nós, que depois são induzidos a se
transformarem em gemas reprodutivas.
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Posteriormente, essas gemas florais
amadurecem, entram em dormência e se
tornam aptas para a antese, que ocorre,
principalmente, em virtude da chuva ou
da irrigação. Assim, a florada principal
dos cafeeiros (Figura 2) ocorre de 5 a 8
dias após uma chuva em torno de 5 mm
a 15 mm, entre o final de julho e o início
de agosto. Dependendo das principais
condicionantes climáticas (chuvas e
temperatura média mensal acumulada),
pode ocorrer uma segunda e, ainda, uma
terceira época de florescimento secundário
entre agosto e outubro.

Tabela 1. Cronossequência da bianuidade das fenofases vegetativas e reprodutivas do cafeeiro Canéfora –
ciclo de maturação intermediária.
1º ano fenológico
Fenofase vegetativa

Repouso
fisiológico

Formação dos ramos vegetativos e das gemas foliares

Indução e maturação
das gemas florais

jul.

fev.

ago.

set.

out.

nov.

dez.

jan.

Estiagem

mar.

abr.

maio

jun.

Período chuvoso
2º ano fenológico
Fenofase reprodutiva (novo período vegetativo)

Floração, formação dos
chumbinhos e expansão dos frutos

Granação dos frutos

Maturação dos frutos

Repouso e
senescência dos
ramos
Autopoda

3ª fase

4ª fase

5ª fase

6ª fase

jul.

ago.
Estiagem

set.

out.

nov.

dez.

jan.

fev.

mar.

Período chuvoso

Fonte: adaptado de Camargo e Camargo (2001) e Marcolan et al. (2009).

abr.

maio

jun.

Foto: Judson Ferreira Valentim
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Figura 2. Café Canéfora na fase de floração.

Bases cartográficas e uso de Dados de clima e estimativas de
tecnologias de geoprocessamento balanços hídricos
Em Sistema de Informações Geográficas
ArcGIS®, desenvolvido pelo Environmental
Systems Research Institute (ESRI) de
Redlans, Califórnia (Ormsby, 2001), foram
organizadas as bases edafoclimáticas
utilizadas na elaboração do zoneamento,
considerando-se os novos limites
municipais do Estado do Acre (Acre,
2006). Dados climáticos das cinco
regionais (Alto Acre, Baixo Acre, Purus,
Tarauacá-Envira e Juruá) foram utilizados,
além da base cartográfica oficial do
estado, contendo 22 municípios, em escala
de 1:100.000 (Acre, 2005).

Foram utilizadas informações de clima
interpoladas, conforme descritas por
Hijmans et al. (2005), cujos dados médios
mensais de temperatura do ar (máxima,
média e mínima) e total de precipitação
pluvial mensal e anual foram obtidos a
partir de modelos globais, Global Historical
Climate Network (GHCN), com resolução
espacial de 1 km2, para o período histórico
de 1950–2000. Assim sendo, foram
analisados dados de precipitação mensal e
anual, precipitação acumulada no trimestre
menos chuvoso (junho, julho e agosto)
e temperatura do ar (máxima, média e
mínima). A partir dos dados espaciais
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considerou-se cada par de coordenadas
geográficas como se fosse uma estação
meteorológica.

Os níveis de risco climático para a cultura
do café Canéfora no Estado do Acre foram
separados em três classes de ISNA:

Os balanços hídricos foram calculados
pelo método de Thornthwaite e Mather
(1955), para as 22 sedes municipais do
Estado do Acre, considerando-se os dados
meteorológicos mensais de temperatura
média do ar e chuva total com uma
capacidade de água disponível no solo
(CAD) igual a 100 mm, e considerando a
planta como o meio de transporte de água
entre o solo e a atmosfera, conforme os
pressupostos metodológicos descritos em
Martorano et al. (2011) e Tourne et al.
(2016).

• ISNA > 0,65: região de baixo risco
climático, ou seja, sem restrição hídrica no
solo.
• 0,65 > ISNA > 0,45: região de médio
risco climático.
• ISNA < 0,45: região de alto risco
climático – baixa probabilidade de
atendimento da demanda hídrica da cultura
(ocorrência frequente de déficit hídrico),
principalmente nos meses mais secos

Foram estimados a partir dos balanços
hídricos a evapotranspiração potencial,
evapotranspiração real, déficit hídrico,
excedente hídrico e o armazenamento de
água no solo.

Índice de satisfação de
necessidade de água da cultura
Os índices de satisfação de necessidade
de água da cultura (ISNA), em escala
mensal, foram obtidos a partir dos valores
estimados pelos balanços hídricos para
cada localidade. Esse índice é definido
como a relação entre a quantidade de água
consumida pela planta (ETr) e a quantidade
que seria demandada (ETp) para garantir
a máxima produtividade (Assad et al.,
1998), variando de zero a um.

(junho, julho e agosto) (Santinato et al.,
1996).
Foram empregados os valores de ISNA
estimados nos três períodos considerados
críticos à ocorrência do déficit hídrico para
o cafeeiro Canéfora no Acre:
• Floração: agosto a setembro.
• Expansão e granação dos frutos: outubro
a fevereiro.
• Desenvolvimento vegetativo: outubro a
maio.
A floração é a fase fenológica mais crítica
em relação à ocorrência de déficit hídrico
superior à capacidade de água no solo
(CAD).
Na região Norte do Brasil, o Estado
de Rondônia se destaca como o maior
produtor de café e as condições climáticas
são parecidas com as do Acre. Nesse
caso, para os plantios de café Canéfora é
observada a ocorrência de precipitação em

torno de 5 mm a 15 mm, no final do mês
de julho e início de agosto. Entre 5 e 8
dias após o início dessas chuvas, começa
a principal fase de florada dos cafeeiros.
Portanto, a cultura responde às condições
climáticas e dependendo de períodos
de veranicos e novos eventos pluviais
poderão ocorrer uma segunda e, ainda,
uma terceira florada secundária entre os
meses de agosto e outubro (Marcolan et
al., 2009). Para a região de Rio Branco
são registradas chuvas médias mensais
de 50 mm no mês de agosto e 104 mm
em setembro (Duarte, 2007), ocorrendo o
principal período de floração dos cafeeiros
após o retorno das chuvas na região.

com quatro fases distintas: iniciação,
diferenciação, período de dormência do
botão floral e abertura da flor ou florada.
No caso específico do café Canéfora, os
eventos associados às fases iniciais da
floração são totalmente desconhecidos.
Os botões florais passam por um período
de dormência e tornam-se sensíveis ou
“maduros” de forma que reagem aos
estímulos externos desencadeadores de
um rápido crescimento no período de
10 dias, levando à abertura das flores.
No segundo ano fenológico, o período
reprodutivo tem início com o florescimento
pleno, seguido pela formação dos frutos
novos (chumbinhos), o crescimento e o
desenvolvimento dos frutos e finaliza com
a maturação fisiológica completa (“ponto
de cereja’’) dos grãos de café (Figura 3).

Foto: Aureny Maria Pereira Lunz

Rena e Barros (2001) afirmam que
a floração é um processo complexo
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Figura 3. Café Canéfora na fase de maturação dos frutos.
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Necessidades hídricas do cafeeiro
Canéfora
Na fase vegetativa do cafeeiro é
necessário que a água esteja disponível
no solo para promover o crescimento
dos ramos plagiotrópicos e, na fase
reprodutiva, para desenvolver os frutos,
culminando em produtividade nas áreas
cultivadas. Na época de colheita e retorno
ao período vegetativo a necessidade
hídrica é bem menor, podendo o solo ficar
mais seco, sem causar grandes prejuízos
para a planta.
A ocorrência de estiagem pode prejudicar
o cafeeiro principalmente em dois estádios
de reprodução: a floração e a granação dos
frutos (Ronchi; Damatta, 2007). No caso
da floração a estiagem deverá prejudicar
o processo de pegamento do fruto, ou
seja, haverá baixa taxa de formação. Na
fase de granação a ocorrência de estiagem
estimulará a formação de frutos chochos e
mal granados. Além desses dois estádios
altamente prejudicados pela estiagem,
deverão ocorrer problemas no crescimento
vegetativo do cafeeiro, ocasionando
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menor potencial produtivo das plantas e
menor incremento dos nós produtivos para
a próxima safra (Damatta et al., 2007;
Pezzopane et al., 2010).
Em condições climáticas normais, após
um período seco, a florada do café é
provocada pelas primeiras chuvas da
estação que ocorrem, geralmente, no
período de agosto a setembro (Rena et
al., 2001). Após a floração, ocorre a
fase da formação dos chumbinhos, em
que há expansão do volume dos frutos.
O suprimento inadequado de água
ocasionará frutos pequenos que deverão
ser classificados em uma peneira inferior
(Pereira et al., 2008).
Conforme afirmam alguns autores a
disponibilidade hídrica no solo é um fator
importante no crescimento do fruto, porém
o período crítico parece ser a sua fase de
expansão rápida, uma vez que a expansão
celular é fortemente restringida pelo déficit
hídrico (Damatta; Rena, 2002).
Na Tabela 2 são apresentadas as classes
de aptidão hídrica para o cultivo do café
Canéfora.

Tabela 2. Classes de aptidão hídrica (apta, marginal e inapta) para o cultivo do café Canéfora.
Necessidade hídrica
Apta
Marginal
Inapta

Déficit hídrico anual (mm)

Déficit hídrico estival (mm)

<200

<40

200–400

40–100

>400

>100

Fonte: adaptado de Taques e Dadalto (2007).
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A faixa de precipitação entre 1.200 mm
e 1.800 mm é considerada favorável ao
cultivo do cafeeiro Canéfora (Marcolan et
al., 2009), desde que haja uma distribuição
regular das chuvas. Além disso, o cafeeiro
Canéfora adapta-se melhor que o Coffea
arabica às precipitações superiores a
2.000 mm (Coste, 1992 citado por
Damatta; Ramalho, 2006).

Necessidades térmicas do cafeeiro
Canéfora
As cultivares de café Canéfora têm
desenvolvimento satisfatório tanto na fase
vegetativa quanto na fase reprodutiva
quando os cultivos são realizados em áreas
com temperaturas médias durante o ano
variando entre 22 ºC e 26 ºC (Taques;
Dadalto, 2007). Na região de origem
do café Canéfora (África), a média das
temperaturas máximas varia de 28,5 ºC a
30,8 ºC, e valores absolutos podem atingir
35,6 ºC (Bultot; Griffiths, 1972).
Na Tabela 3 são apresentadas as classes
de aptidão térmica para o cultivo do café
Canéfora.
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Santinato et al. (1996) afirmaram que
para o café Canéfora a baixa diferenciação
floral é devido às temperaturas inferiores
a 22 ºC, tendo como consequência os
baixos níveis de produtividade, além de
sintomas típicos de “crestamento” foliar
no período de inverno, associados a
ventos dominantes. Os mesmos autores
afirmam que temperaturas superiores
a 26 ºC, associadas à seca na época
do florescimento, podem favorecer o
abortamento floral ocorrendo também a
diminuição da produtividade.
No Estado do Espírito Santo, o crescimento
de folhas e ramos do cafeeiro Canéfora,
conduzido sem irrigação, acompanhou as
curvas de temperaturas mínimas, médias e
máximas. As maiores taxas de crescimento
coincidiram com temperaturas acima de
17,5 ºC, médias de temperaturas entre 22
ºC e 26 ºC e temperaturas máximas em
torno de 30 ºC (Amaral et al., 2007).
Observações realizadas por Partelli et al.
(2010) mostram que para o café Canéfora
cultivado em Campos dos Goytacazes,
norte do Estado do Rio de Janeiro, a taxa
de crescimento variou ao longo do ano.

Tabela 3. Classes de aptidão quanto às condições térmicas para o cultivo do café Canéfora.
Necessidade térmica quanto à temperatura média anual (Ta)
Apta
Marginal
Inapta
Fonte: adaptado de Taques e Dadalto (2007).

22 ºC–26 ºC
21 ºC–22 ºC ou 26 ºC–27 ºC
<21 ºC e >27 ºC

Essa variação parecer estar relacionada
com a temperatura mínima do ar na fase
de baixo crescimento, enquanto a taxa
mais elevada de crescimento ocorreu
quando a média da temperatura mínima
do ar foi superior a 17 ºC e a média
das temperaturas máximas foi inferior a
31,5 ºC. Os mesmos autores também
observaram que quando a temperatura foi
inferior a 17 ºC houve reduções na taxa de
crescimento dos ramos.
A maior área de cultivo no Estado
Acre está inserida na condição de
clima equatorial quente e úmido com a
temperatura média anual em torno de
24,5 ºC e, portanto, dentro da classe apta
(Acre, 2006).

Caracterização climática
e análise de variáveis
agrometeorológicas no Estado
do Acre
Tipologia climática no Estado
do Acre
Nesta seção apresenta-se o mapa de
tipologia climática que expressa as
condições médias da atmosfera terrestre.
As variações diárias, mensais e sazonais
estão compondo esse padrão climático
no Acre. Na Figura 4 é possível observar
faixas, conforme a metodologia de Köppen
adaptada por Martorano et al. (1993).
Os subtipos climáticos enquadram-se
na condição de clima tropical chuvoso,
caracterizando-se por apenas apresentar
temperaturas médias mensais superiores
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a 18 ºC, mas diferem-se quanto à
quantidade de chuva mensal e anual.
Assim, observa-se que as áreas mais
pluviosas no Acre pertencem ao subtipo
Af3 em que as chuvas anuais variam entre
2.000 mm e 2.500 mm, localizadas na
porção oeste do estado. Existe uma faixa
transacional que possui condições típicas
de Am1, onde as chuvas anuais atingem
cotas superiores a 3.000 mm, mas em
termos de chuvas médias mensais ocorrem
meses que não atingem os 60 mm. As
chuvas anuais vão decrescendo na direção
oeste-leste e, portanto, existe uma faixa
que se enquadra no padrão do subtipo
Am2, onde as precipitações médias variam
entre 2.500 mm e 3.000 mm, em termos
anuais.
O Estado do Acre possui uma maior área
regida pelo subtipo Am3, o qual apresenta
chuvas anuais variando entre 2.000 mm e
2.500 mm. Nota-se uma faixa expressiva
na parte leste que se enquadra na tipologia
Am4, onde as chuvas anuais variam entre
1.500 mm e 2.000 mm, sob condições
de transição entre os subtipos que
apresentam inverno seco, tendo ocorrência
de chuvas mensais inferiores a 60 mm. Em
Aw3 as chuvas anuais variam entre 2.000
mm e 2.500 mm e existe no estado uma
estreita faixa nessa tipologia. Os subtipos
Aw4 estão regidos por totais pluviais
médios ao longo do ano que variam entre
1.500 mm e 2.000 mm. Em uma faixa
tênue, a sudeste do Acre, encontram-se
áreas regidas pelo subtipo Aw5, sendo
caracterizado pela menor cota pluvial anual
no estado, compreendendo valores que
estão entre 1.000 mm e 1.500 mm.

(
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Figura 4. Tipologia climática no Estado do Acre conforme adaptação da metodologia de Köppen proposta por Martorano et al. (1993).
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Condições térmicas e hídricas
médias anuais no Estado do Acre
Na Figura 5 observa-se a variação mensal
tanto da temperatura do ar (máxima,
média, mínima) quanto da precipitação
pluvial no Estado do Acre. Observa-se um
nítido período com redução das chuvas
nos meses de junho, julho e agosto, em
que se tem uma média de precipitação
pluvial de 45,2 mm. Os meses mais
chuvosos concentram-se no quadrimestre
que vai de dezembro a março, sendo
os totais pluviais superiores a 200 mm
(Figura 5B). Vale destacar que nesse
período chuvoso, o mês com menor
variabilidade pluvial é fevereiro, sendo uma
importante informação ao planejamento
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quanto à oferta pluvial no Acre. A
variabilidade da oferta pluvial ocorre
no mês de abril, sendo observada pela
maior amplitude interquartílica, indicando
nesse mês positivamente assimétrica.
Julho é o mês com menor variabilidade
em volume de água precipitada. Em
relação à variabilidade térmica mensal em
todo Estado do Acre, observa-se que as
temperaturas máximas variam próximo
aos 30 °C. Setembro é o mês que possui
temperaturas máximas mais elevadas,
porém não ultrapassam 32,3 °C. As
temperaturas médias variam em torno de
25 °C, e o mês mais quente é outubro
com média de temperatura de 27,3 °C. As
temperaturas mínimas variam em torno dos
20 °C sendo o mês de julho o mais frio
(Figura 5A).

Figura 5. Variabilidade térmica (A) (Tmax = temperatura máxima; Tmed = temperatura média; Tmin = temperatura
mínima) e hídrica (B) (box-plot dos valores pluviais) médias mensais no Estado do Acre, referentes à série histórica
1950–2000.

Balanço hídrico nas regionais do
Estado do Acre
A síntese das estimativas dos balanços
hídricos agrupadas por regional consta na
Tabela 4. As temperaturas médias anuais
variaram de 24,8 ºC (Sena Madureira e
Assis Brasil) a 26,3 ºC (Plácido de Castro)
e, conforme os pesquisadores Taques e
Dadalto (2007), estão na faixa térmica
ideal estabelecida para o desenvolvimento
do Canéfora, que varia entre 22 ºC e 26
ºC.
É importante ressaltar que as temperaturas
médias anuais inferiores a 21 ºC (danos
por frio) e superiores a 27 ºC (danos por
calor) são consideradas por Santinato et
al. (1996) como limitantes ao cultivo do
Canéfora. Ressalta-se que temperaturas
superiores a 26 ºC, associadas ao período
de seca, na época da floração dos
cafeeiros, podem favorecer o abortamento
das flores e a formação de “estrelinhas”,
diminuindo consideravelmente a
produtividade da cultura.
O menor índice pluvial (1.617 mm) ocorreu
no Município de Marechal Thaumaturgo, o
qual se enquadra na faixa de 1.200 mm a
1.800 mm, considerada como favorável ao
cultivo do Canéfora, desde que haja uma
distribuição regular das chuvas (Marcolan
et al., 2009). As maiores cotas pluviais
foram registradas em torno de 2.423 mm,
no Município de Manoel Urbano (regional
do Purus), outra região apta ao cultivo
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do café Canéfora, pois este se adapta
às precipitações superiores a 2.000 mm
(Damatta; Ramalho, 2006), conforme
descrito na Tabela 4.
Os valores dos balanços hídricos apontam
que a regional do Juruá (A), TarauacáEnvira (B) e Purus (C) possuem os menores
déficits de água no solo, enquanto
no Baixo Acre (D) e Alto Acre (E) são
observados os maiores déficits hídricos
no solo (Figura 6), com invernos mais
secos, ao considerar a estação do ano
correspondente ao inverno do Hemisfério
Sul. Os valores de balanço hídrico
confirmam que as áreas que apresentam
inverno seco possuem deficiência hídrica,
no caso do Estado do Acre as regionais
do Baixo Acre e Alto Acre. Os valores de
déficits hídricos variaram entre 22 mm, na
regional do Juruá, e 212 mm em Plácido
de Castro (regional do Baixo Acre), entre
os meses de junho a outubro, sendo o
mês de agosto o que apresenta o maior
déficit hídrico no solo, conforme é possível
observar nas áreas representadas na Figura
6D.
Plácido de Castro (regional do Baixo Acre)
apresenta déficits hídricos até o mês de
outubro, ocasião em que ocorre a floração
do café, evidenciando limitações hídricas
à cultura. Essa fase é crítica ao cafeeiro,
pois demanda água no solo para atender as
necessidades atmosféricas nesse período
de floração.
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Tabela 4. Resumo dos extratos dos balanços hídricos climáticos para as regionais do Estado do
Acre, referentes à série histórica 1950–2000.
Regional

Localidade

Juruá

Cruzeiro do
Sul

TarauacáEnvira

Purus

Baixo Acre

Ta1
(°C)
25,3

Pa2
(mm)
2.139

DH3
(mm)
28

EH4
(mm)
781

Mâncio Lima

-7,61

-72,92

190

25,5

2.129

22

826

Marechal
Thaumaturgo

-8,94

-72,79

242

25,8

1.617

172

381

Porto Walter

-8,27

-72,74

197

25,7

2.156

82

792

Rodrigues
Alves

-7,74

-72,65

185

25,4

2.140

39

784

Feijó

-8,16

-70,35

159

25,9

2.205

130

869

Jordão

-9,19

-71,95

268

25,7

1.785

155

500

Tarauacá

-8,16

-70,76

172

26,1

2.209

83

794

Manoel
Urbano

-8,84

-69,26

166

25,1

2.423

56 1.140

Santa Rosa do
Purus

-9,43

-70,49

200

25,5

1.956

185

724

Sena
Madureira

-9,06

-68,66

131

24,8

2.107

66

768

Acrelândia

-10,03

-67,04

163

26,2

1.875

207

554

-9,83

-67,95

211

25,6

1.952

141

666

Capixaba

-10,57

-67,68

213

26,0

1.865

177

545

Plácido de
Castro

-10,33

-67,19

137

26,3

1.848

212

507

Porto Acre

-9,59

-67,53

149

25,9

1.956

185

657

Rio Branco

-9,97

-67,81

150

26,1

1.940

180

602

Senador
Guiomard

-10,15

-67,74

210

25,9

1.923

172

607

Assis Brasil

-10,94

-69,57

235

24,8

1.623

178

495

Brasileia

-11,01

-68,74

195

25,3

1.658

158

430

Epitaciolândia

-11,03

-68,74

199

25,3

1.661

156

433

Xapuri

-10,65

-68,50

175

25,8

1.831

171

539

Bujari

Alto Acre

Latitude Longitude Altitude
(graus)
(graus)
(m)
-7,63
-72,67
189

Ta: temperatura média anual; 2Pa: precipitação anual; 3DH: déficit hídrico anual; 4EH: excedente
hídrico anual.
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Figura 6. Balanço hídrico climático para as regionais do Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000: Juruá
(A), Tarauacá-Envira (B), Purus (C), Baixo Acre (D), Alto Acre (E).

Ao avaliar o diagrama de Pareto (Figura 7)
observa-se a predominância das chuvas
anuais com variabilidade em torno de
1.617,0 mm a 2.020,0 mm (Figura 7A).
Em 80% dos municípios do Estado do
Acre as temperaturas médias variam
próximas a 24,8 °C (Figura 7B). Com
relação aos déficits hídricos (Figura 7C) e
excedentes hídricos (Figura 7D), 60% das
localidades do estado concentram-se na

faixa de 22,2 mm a 69,6 mm e 381 mm
a 570,7 mm, respectivamente. Quanto
ao índice de satisfação de necessidade de
água (ISNA) observa-se que as maiores
variações ocorrem em torno de 0,84
(Figura 7E), decorrentes da variabilidade
em armazenamento de água da ordem de
63,8 mm (Figura 7F).
O Município de Manoel Urbano (regional
do Purus) possui o maior excedente

hídrico (1.140 mm), enquanto Marechal
Thaumaturgo (regional do Juruá) apresenta
o menor déficit hídrico (381 mm).
Esses dados reforçam que nessas áreas
não há restrições hídricas para o café
Canéfora, uma vez que as maiores taxas
de precipitação ocorrem nas fases de
expansão e granação dos frutos (outubro a
fevereiro).
Na regional do Tarauacá-Envira, o
Município de Feijó apresenta maiores
excedentes de água no solo no período
de julho a setembro, indicando que na
época da floração do cafeeiro (agostosetembro) existe oferta de água para a
cultura. Na regional do Alto Acre, mais
especificamente no Município de Assis
Brasil foram registrados os maiores déficits
hídricos (178 mm) que se estendem pelos
meses de junho a setembro, demonstrando
riscos ao cultivo do cafeeiro nessa região,
uma vez que coincide com o período da
floração.

Distribuição espacial de
variáveis climáticas no Estado
do Acre
Temperatura média anual do ar
As áreas mais quentes do Estado do
Acre estão situadas na parte leste (Figura
8). As temperaturas médias atingem
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valores superiores a 26,0 °C, nas
proximidades de Porto Acre, Rio Branco,
Acrelândia, Senador Guiomard, Plácido de
Castro, Capixaba e Xapuri. As menores
temperaturas ocorrem nas proximidades
do Município de Manoel Urbano, com valor
inferior a 25,0 °C, e em Sena Madureira e
Assis Brasil, atingindo 24,4 °C. Em termos
de temperatura média anual os valores
ficam entre 24,4 °C e 26,5 °C.
Conforme as condições térmicas
(temperatura média anual entre 24 ºC–26
ºC) do Estado do Acre existe uma extensa
área com boa aptidão ao cultivo do café
Canéfora, exceto nas localidades de
Tarauacá (regional do Tarauacá-Envira), Rio
Branco, Porto Acre, Acrelândia, Senador
Guiomard, Plácido de Castro e Capixaba
(regional do Baixo Acre), cuja temperatura
média anual ultrapassa o limite superior
(26 °C) da faixa considerada ideal para
essa cultura (Santinato et al., 1996).
Entre as regionais do Estado do Acre
(Tabela 5) é possível observar que as
maiores temperaturas médias anuais
(série histórica 1950–2000) ocorreram
na regional do Baixo Acre, cuja média foi
de 25,7 ºC, sofrendo uma variação de
24,6 ºC a 26,5 ºC e um desvio padrão de
0,4 ºC. A regional do Purus apresentou
as temperaturas anuais mais amenas, as
quais oscilaram entre 24,5 °C e 25,6 °C,
com uma média de 25,0 ºC e um desvio
padrão de 0,2 ºC.

(

Figura 7. Diagrama de Pareto para a precipitação pluvial (A), temperatura média do ar (B), deficiência hídrica (C), excedente hídrico (D), índice de
satisfação hídrica – ISNA (E) e armazenamento de água no solo (F), considerando-se valores médios da série histórica 1950–2000 no Estado do Acre.
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Figura 8. Distribuição espacial da temperatura média anual do ar no Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Tabela 5. Variação (mínima, máxima, amplitude, média e desvio padrão) da temperatura média
anual (oC) nas regionais do Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
Regional
Temperatura média anual (oC)
Mínima
Máxima
Amplitude
Média
Desvio padrão
Tarauacá-Envira

24,9

26,1

1,2

25,5

0,2

Baixo Acre

24,6

26,5

1,9

25,7

0,4

Purus

24,5

25,6

1,1

25,0

0,2

Juruá

24,5

26,0

1,5

25,6

0,1

Alto Acre

24,4

26,2

1,8

25,1

0,4

Média

24,6

26,1

1,5

25,4

0,3

As regionais do Baixo Acre e Juruá
apresentaram as temperaturas médias
anuais mais elevadas, enquanto as
temperaturas mais amenas ocorreram no
Purus e Alto Acre. A regional do TarauacáEnvira ocupa uma posição intermediária
em termos de regime térmico no estado
(Tabela 5).

Temperatura mínima anual do ar
A distribuição espacial em termos das
temperaturas mínimas ao longo do ano
no Estado do Acre ocorre entre 17,5
ºC e 15,5 ºC, nos municípios de Sena
Madureira, Assis Brasil e entorno. As
madrugadas com temperaturas mínimas
mais elevadas ocorreram em Porto Acre,
Rio Branco, Acrelândia, Senador Guiomard,
Plácido de Castro, Capixaba, Tarauacá e
Feijó da ordem de 19,1 ºC, com desvio
padrão de 0,8 ºC (Figura 9).

É importante salientar que no Acre são
registrados efeitos nas condições térmicas
decorrentes de sistemas frontais com
redução da temperatura mínima em curtos
períodos, sendo localmente conhecidos
como friagem (Fisch et al., 1998). As
temperaturas médias anuais no estado
são superiores a 21 ºC, não ocasionando
danos por frio às lavouras de café.
Entretanto, em função das friagens há
períodos (nos meses de maio a agosto) em
que as temperaturas mínimas anuais são
mais baixas, principalmente nas regionais
do Alto Acre e Purus, as quais apresentam
as menores médias anuais (16,6 ºC),
atingindo em torno de 15,5 ºC a 15,7 ºC,
respectivamente (Tabela 6).

(

69

Figura 9. Distribuição espacial da temperatura mínima anual do ar no Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Tabela 6. Variação (mínima, máxima, amplitude, média e desvio padrão) da temperatura mínima
anual (oC) nas regionais do Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
Regional
Temperatura mínima anual (oC)
Mínima
Máxima
Amplitude
Média
Desvio padrão
Tarauacá-Envira
16,9
19,1
2,2
18,1
0,4
Baixo Acre

15,8

18,8

3,0

17,9

0,7

Purus

15,7

17,6

1,9

16,6

0,4

Juruá

17,1

18,7

1,6

18,3

0,2

Alto Acre

15,5

18,5

3,0

16,6

0,8

Média

16,2

18,5

2,3

17,5

0,5

Temperatura máxima anual do ar
A temperatura máxima média anual no
Estado do Acre, referente ao período de
1950–2000, foi de 32,1 ºC, atingindo
valores de 31,3 ºC nos municípios de
Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro
do Sul (regional do Juruá), Manoel Urbano
e Sena Madureira (regional do Purus) e
Assis Brasil (regional do Alto Acre) a 33,4
ºC nos municípios de Acrelândia, Plácido

de Castro e Capixaba (regional do Baixo
Acre), com um desvio padrão de 0,3 ºC
(Figura 10).
No Estado do Acre ocorrem valores
elevados de temperaturas (Tabela 7),
sendo registrada na regional do Baixo Acre
a maior média de temperatura máxima
anual (32,5 ºC) e na regional do Purus a
menor (31,8 ºC).

Tabela 7. Variação (mínima, máxima, amplitude, média e desvio padrão) da temperatura máxima
anual (ºC) nas regionais do Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
Regional
Temperatura máxima anual (ºC)
Mínima
Máxima
Amplitude
Média
Desvio padrão
31,5
32,4
1,0
31,9
0,2
Tarauacá-Envira
Baixo Acre

31,6

33,4

1,8

32,5

0,4

Purus

31,4

32,3

0,8

31,8

0,1

Juruá

31,3

32,6

1,4

32,1

0,3

Alto Acre

31,4

33,1

1,6

32,2

0,4

Média

31,4

32,8

1,3

32,1

0,3
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Figura 10. Distribuição espacial da temperatura máxima anual do ar no Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Precipitação pluvial média anual
O regime pluvial anual nas regiões do
Estado do Acre apresenta uma grande
variabilidade em volume precipitado. A
precipitação média anual da série histórica
(1950–2000) variou de 1.608 mm a 2.483
mm. A variabilidade espacial e interanual
das chuvas acompanha a dinâmica
climática no trópico úmido (Duarte,
2005), em que existe uma intensificação
das cotas pluviais no sentido AcrelândiaCruzeiro do Sul (sudeste-noroeste) com
reduções no sentido Acrelândia-Assis
Brasil (oeste-sul). Na regional do Juruá há
presença de áreas com menores índices
pluviométricos (1.608 mm), assim como
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áreas mais chuvosas, cujos índices
atingem 2.483 mm, o que caracteriza
a maior amplitude de precipitação
encontrada de 875 mm (Figura 11).
Na Tabela 8, verifica-se que a regional
do Baixo Acre apresentou a menor
amplitude pluviométrica (267 mm) e o
menor desvio padrão (46 mm), indicando
uma homogeneidade em volume de
água precipitada ao longo do ano. Além
disso, pode-se verificar que o índice
pluviométrico médio anual, referente ao
período analisado, para o Estado do Acre,
foi de 1.938 mm, enquadrando-se na faixa
de precipitação favorável ao cultivo do
cafeeiro Canéfora (Marcolan et al., 2009).

Tabela 8. Variação (mínima, máxima, amplitude, média e desvio padrão) da precipitação pluvial
(mm) nas regionais do Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
Regional
Precipitação pluvial anual (mm)
Mínima
Máxima
Amplitude
Média Desvio padrão
Tarauacá-Envira
1.737,2
2.381,9
644,7
2.015,3
165,4
Baixo Acre

1.713,3

1.980,7

267,4

1.907,1

46,3

Purus

1.703,6

2.428,6

725,0

1.958,8

165,7

Juruá

1.607,6

2.482,8

875,2

2.039,2

206,2

Alto Acre

1.619,1

2.010,8

391,7

1.768,6

87,5

Média

1.676,2

2.257,0

580,8

1.937,8

134,2
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Figura 11. Distribuição espacial da precipitação pluvial anual para o Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.

(

74

Precipitação pluvial no trimestre
mais seco
A variação da precipitação pluvial média
ocorreu no trimestre junho-julho-agosto,
considerados os meses mais secos do
ano. As variações na oferta pluvial foram
de 65 mm a 100 mm em alguns locais
das regionais do Purus, Baixo Acre e Alto
Acre e de 230 mm a 298 mm em parte da
regional do Juruá (Figura 12).
As restrições hídricas são condicionadas
pela distribuição das chuvas ao longo
do ano, especialmente no Vale do Acre
(Brasileia e Rio Branco), que apresenta um
período seco mais acentuado nos meses
de junho, julho e agosto, evidenciando a
necessidade de estratégias de reposição
hídrica com o uso de irrigação na cultura.
Eugenio et al. (2014) reforçam que
as deficiências hídricas afetam menos
a cafeicultura, quando essas não se
estendem até a estação de frutificação e
estão sob condições de solos profundos e
de boas condições físicas. Os estudos de
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Taques e Dadalto (2007) demonstram que
entre os períodos de setembro a fevereiro
o café Canéfora é condicionado às maiores
demandas hídricas.
O trimestre mais seco no Estado do Acre
foi caracterizado por uma precipitação
média de 129,3 mm, amplitude média
de 105,8 mm e desvio padrão médio
de 26,1 °C (Tabela 9). A precipitação
pluvial mínima no trimestre foi de 64,9
mm (regional do Alto Acre) e a máxima de
298,1 mm (regional do Juruá).
Entretanto, a regional do Alto Acre
atingiu a menor precipitação média no
referido trimestre (91,2 mm), enquanto
a do Juruá alcançou a maior (187 mm).
As menores amplitudes de precipitação
pluvial nesse trimestre foram observadas
nas regionais do Baixo Acre (60 mm)
e Alto Acre (78,3 mm), assim como
os menores desvios padrões (12,8% e
18,2%), correspondendo a uma menor
variação quanto à precipitação observada
no período.

Tabela 9. Variação (mínima, máxima, amplitude, média e desvio padrão) da precipitação pluvial
(mm) no trimestre mais seco, junho-julho-agosto, nas regionais do Estado do Acre, referente à
série histórica 1950–2000.
Regional
Tarauacá-Envira

Precipitação pluvial (mm) no trimestre mais seco
Mínima
Máxima
Amplitude
Média Desvio padrão
101,8
210,9
109,1
149,9
29,4

Baixo Acre

71,2

131,2

60,0

112,2

12,8

Purus

70,0

178,4

108,4

106,4

25,3

Juruá

124,9

298,1

173,2

187,0

44,8

Alto Acre

64,9

143,2

78,3

91,2

18,2

Média

86,5

192,3

105,8

129,3

26,1
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Figura 12. Distribuição espacial no total de chuva no trimestre mais seco (junho a agosto), no Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Déficit hídrico anual
No Acre, dois municípios são considerados
críticos com relação ao déficit hídrico (DH),
Acrelândia e Plácido de Castro, ambos
localizados na regional do Baixo Acre,
cujos valores anuais ultrapassam 200
mm, indicando a necessidade de irrigação
suplementar para o cultivo do café
Canéfora (Figura 13), principalmente nas
fases fenológicas de floração e granação
dos frutos, as quais são consideradas
as mais críticas quanto à disponibilidade
hídrica (Santinato et al., 1996). Por outro
lado, os municípios de Porto Acre, Rio
Branco, Capixaba e Senador Guiomard
(regional do Baixo Acre), Xapuri, Brasileia,
Epitaciolândia e Assis Brasil (regional do
Alto Acre), Santa Rosa do Purus e Sena
Madureira (regional do Purus) e Marechal
Thaumaturgo (regional do Juruá) podem
demandar irrigações ocasionais, se for
considerada apenas a aptidão hídrica no
solo, uma vez que o DH pode atingir de
150 mm a 200 mm no ano, conforme os
critérios estabelecidos por Santinato et al.
(1996).
Embora, o café Canéfora seja considerado
tolerante ao DH no solo, observase que lavouras irrigadas produzem
consideravelmente mais do que lavouras
não irrigadas, em especial nos anos em
que as chuvas têm uma maior variabilidade
e um período seco mais prolongado.
Duarte (2006) tem observado que no
Estado do Acre, nos últimos anos está
havendo uma tendência na redução dos
totais pluviométricos, o que pode acarretar
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maiores restrições ao cultivo do cafeeiro
em anos de seca severa.
Ressalta-se que devido à diversidade de
materiais genéticos do cafeeiro, podem
ocorrer respostas bem adversas ao vigor
da lavoura com relação à suplementação
hídrica, pois existem materiais que
proporcionam respostas significativas
à irrigação e outros não expressam
diferenças entre os materiais testados
(Silva; Reis, 2007).
As regiões com DH anual oscilando entre
150 mm e 200 mm são consideradas
como aptas ao cultivo do café Canéfora,
mas podem necessitar de irrigações
ocasionais (Santinato et al., 1996).
Regiões com DH entre 200 mm e 400
mm podem ser consideradas aptas, desde
que seja utilizada irrigação suplementar,
enquanto nas regiões com DH superior a
400 mm, o plantio de café Canéfora só
será possível com a utilização da irrigação.
Na espacialização do DH para o Estado
do Acre, referente à série histórica 1950–
2000, é possível verificar que a regional
do Baixo Acre apresenta valores anuais
entre 83 mm e 238 mm, sendo esse
último o maior valor alcançado no estado
(Tabela 10). Nessa regional ocorre a maior
média anual, 163 mm, em consequência
da menor pluviosidade. Por outro lado,
na regional do Juruá ocorre a menor
média anual, 75 mm, decorrente da maior
pluviosidade ao longo do ano e presença
de áreas com DH nulo.
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Figura 13. Distribuição espacial dos totais de déficit hídrico anual no Estado do Acre, a partir de estimativas de balanços hídricos com capacidade de água disponível no
solo – CAD (100 mm), referente à série histórica 1950–2000.
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Tabela 10. Variação (mínima, máxima, amplitude, média e desvio padrão) do déficit hídrico anual
(mm) nas regionais do Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
Regional
Déficit hídrico anual (mm)
Mínima
Máxima
Amplitude
Média
Desvio padrão
42,6
177,1
134,4
114,9
31,2
Tarauacá-Envira
83,4
237,7
154,3
163,1
30,0
Baixo Acre
48,7
187,8
139,1
128,6
36,0
Purus
0,0
178,4
178,4
74,8
48,8
Juruá
69,8
189,3
119,5
152,9
20,3
Alto Acre
Média

48,9

194,1

Índice de satisfação de
necessidade de água pela cultura
(ISNA)
Os meses de agosto a setembro possuem
maior variabilidade em termos de
atendimento da demanda hídrica, sendo
nítida a ocorrência de quatro regiões
com valores diferenciados de ISNA. As
áreas mais críticas estão representadas
na porção leste do estado, com valores
de ISNA menores que 0,55, indicando
restrição hídrica à cultura (Figura 14).
Os valores mensais dos índices de
satisfação de necessidade de água da
cultura do cafeeiro, obtidos a partir
das resultantes do balanço hídrico,
são adequados às fases de expansão e
granação dos frutos (outubro-fevereiro)
e desenvolvimento vegetativo (outubromaio). As Figuras 15 e 16 evidenciam
que nas fases de expansão e granação
dos frutos (outubro-fevereiro) e
desenvolvimento vegetativo (outubro-maio)
não existe limitação à cultura.
A variação do ISNA nas cinco regionais do
Estado do Acre aponta que a regional do
Baixo Acre apresentou valores entre 0,31

145,1

126,9

33,3

(mínimo) e 0,64 (máximo). O menor valor
caracteriza uma baixa probabilidade de
atendimento hídrico para o cafeeiro, devido
à ocorrência frequente de déficit hídrico no
período de agosto a setembro, na fase da
floração. O maior valor (0,64) indica uma
probabilidade média de atendimento hídrico
para o cafeeiro.
O ISNA médio nessa regional foi de 0,50,
com o desvio padrão médio de 0,05 e uma
amplitude de 0,33. Na regional do Alto
Acre, o resultado do ISNA foi semelhante
(0,49), com desvio padrão médio de 0,06
e amplitude de 0,32. Os valores mínimo e
máximo de ISNA foram de 0,41 (região de
alto risco climático e baixa probabilidade
de atendimento hídrico) a 0,73 (região de
baixo risco climático e alta probabilidade
de atendimento hídrico). A regional do
Juruá caracterizou-se por apresentar de
média a alta probabilidade de atendimento
hídrico para a fase de floração do cafeeiro,
tendo em vista que os valores de ISNA
ficaram entre 0,51 e 1,00. O ISNA médio
nessa regional foi de 0,74 com desvio
padrão médio de 0,13 e amplitude de 0,50
(Tabela 11).
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Figura 14. Distribuição espacial do índice de satisfação de necessidade de água (ISNA) do café Canéfora para o período de floração (agosto a setembro) no Estado do
Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Figura 15. Distribuição espacial do índice de satisfação de necessidade de água (ISNA) do café Canéfora para o período de expansão e granação dos frutos (outubro a
fevereiro) no Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Figura 16. Distribuição espacial do índice de satisfação de necessidade de água (ISNA) do café Canéfora para o período de desenvolvimento vegetativo (outubro a maio)
no Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Tabela 11. Variação (mínima, máxima, amplitude, média e desvio padrão) do índice de satisfação
de necessidade de água para a fase da floração nas regionais do Estado do Acre, referente à série
histórica 1950–2000.
Regional
Índice de satisfação de necessidade de água
Mínima
Máxima
Amplitude
Média
Desvio padrão
Tarauacá-Envira
0,49
0,83
0,34
0,64
0,09
Baixo Acre
0,31
0,64
0,33
0,50
0,05
Purus

0,42

0,79

0,37

0,56

0,09

Juruá

0,51

1,00

0,50

0,74

0,13

Alto Acre

0,41

0,73

0,32

0,49

0,06

Média

0,43

0,80

0,37

0,59

0,08

Aptidão climática para o cultivo
do café Canéfora no Estado do
Acre
Os dados de temperatura do ar
demonstram que não há restrições
ao cultivo do café Canéfora no Acre.
A principal restrição à cultura está
relacionada com a distribuição das
chuvas ao longo do ano. Na Figura 17
são apresentadas as áreas com alto,
médio e baixo risco climático ao café
Canéfora no Estado do Acre, tendo como
fator restritivo o índice de satisfação de
necessidade de água (ISNA) na fase de
floração. Observa-se que há predomínio
do médio risco climático na maioria do
estado, com evidências de necessidade de
reposição hídrica no solo. Nos municípios
de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves,
Porto Walter e Mâncio Lima (regional do
Juruá), Tarauacá (regional do TarauacáEnvira) e Manoel Urbano e Sena Madureira
(regional do Purus), o risco ao plantio
de café Canéfora é baixo, indicando que
a distribuição das chuvas ao longo do
ano é suficientemente capaz de suprir a

necessidade hídrica do café Canéfora,
sem ocorrência de déficit hídrico no solo.
Existem regiões que apresentam alto risco
climático, porém em menor proporção,
principalmente, nas regionais do Alto
Acre (Assis Brasil e Xapuri) e Baixo Acre
(Acrelândia e Plácido de Castro), onde se
faz necessária a reposição de água no solo
por meio da irrigação, devido à ocorrência
de déficit hídrico nos meses mais secos
(agosto a outubro), ocasião que coincide
com a época da floração do café Canéfora.
A quantidade e a distribuição das chuvas
ao longo do ano são fundamentais para
que o cafeeiro apresente expressão
em desenvolvimento e produtividade
compatível com o potencial genético da
cultura.
Para ser viável o cultivo do café
Canéfora, torna-se necessário fazer um
suplemento de água, por meio de irrigação,
principalmente em anos e locais em que
o déficit hídrico acumulado é próximo
ou superior a 200 mm (Santinato et al.,
1996; Marcolan et al., 2009) e que esteja
associado às fases de floração, formação
de chumbinhos e expansão de frutos.
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Figura 17. Aptidão climática para o cultivo do cafeeiro Canéfora no Estado do Acre, referente à série histórica 1950–2000.
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Introdução

A

degradação da paisagem de modo
geral, das águas e dos solos em
particular está associada, em muitas
situações, à má utilização das terras ou
à sua exploração além da capacidade
produtiva. Assim, um bom planejamento
ambiental é indispensável para ordenar
o uso dessas terras, evitar ou minimizar
problemas pedoambientais e melhorar
a competitividade do setor agrícola
(Zoneamento..., 2012).
Para facilitar o bom planejamento
ambiental tem-se mais recentemente
os avanços tecnológicos da cartografia
automatizada, dos sistemas de
gerenciamento de banco de dados e do
processamento digital de imagens, aliados
ao desenvolvimento da computação.
Essas ferramentas permitiram produzir
um conjunto distinto de métodos para a
captura automática de dados relacionados
com superfície terrestre (solo e clima)
com intuito de gerenciamento, análise e
apresentação das informações geradas.
A ligação técnica e conceitual do
desenvolvimento dessas ferramentas
resultou no aprimoramento de uma enorme
variedade de métodos de processamento
de dados geográficos e estudos da
paisagem (Carvalho Júnior et al., 2003).
Em razão dos avanços nos últimos 10
anos em estudos de solos e clima para o
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Acre (Silva, 1999; Duarte, 2005; Wadt,
2005; Acre, 2006; Amaral, 2007; Abud,
2011; Anjos et al., 2013; Bardales et al.,
2015) foi possível organizar um banco de
dados edafoclimático (atributos de solo
e clima). Isso permitiu a instrumentação
de valores de referência para um bom
planejamento técnico e econômico,
na implantação de culturas agrícolas,
observando as peculiaridades de cada
uma delas e a tecnologia que se deseja
empregar.
O estudo com zoneamentos (agrícolas
e/ou edafoclimáticos) contribuirá para
racionalização de alguns fatores que
permitirão promover o desenvolvimento
regional, da seguinte forma: orientando
nos investimentos em infraestrutura e nos
serviços básicos de apoio ao agronegócio;
orientando a localização de empresas
privadas relacionadas com a produção
e distribuição de insumos agrícolas;
orientando a distribuição do crédito
agrícola; apoiando as variadas formas de
organização da produção (cooperativas,
colonização), permitindo, com isso, maior
segurança na tomada de decisão (Chagas
et al., 2000).
Devido à retomada da cafeicultura
no Estado do Acre, sua importância
econômica e atendendo as demandas
do poder público estadual no tocante
à política desenvolvimentista, de
pesquisadores, produtores e da sociedade
acriana, promoveu-se a elaboração
do zoneamento edafoclimático da

cultura do Café Canéfora para as áreas
desmatadas do Estado do Acre. Portanto,
com o objetivo de orientar as ações de
recuperação da cafeicultura, com o uso
da alta tecnologia na instalação de novos
plantios em áreas preferenciais, em termos
de clima e solo, tendo como base o uso
de geotecnologia nos pedoambientes
acrianos, foi elaborado este estudo para as
áreas desmatadas do estado.
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Material e métodos
A área territorial do Acre é de
aproximadamente 164.221 km², que
representa 4,26% da Amazônia Brasileira
e 1,92% do território nacional (Acre,
2011). Localiza-se no extremo sudoeste da
Amazônia Brasileira, fazendo fronteira com
o Departamento de Pando (Bolívia) e de
Madre de Dios (Peru) e com os estados do
Amazonas e Rondônia (Brasil) (Figura 1).

A

B

C

Figura 1. Localização do Estado do Acre em relação ao mundo (A), Brasil e América do Sul (B), e áreas desmatadas
do Estado do Acre (C).

O estado é formado por 22 municípios
tendo como capital Rio Branco. Seu
território é dividido em cinco regionais
de desenvolvimento (Juruá, TarauacáEnvira, Purus, Baixo e Alto Acre),
tomando como referencial as principais
bacias hidrográficas dos rios Acre, Purus,
Tarauacá-Envira e Juruá (Figura 2).
A avaliação do potencial edafoclimático
nas áreas desmatadas do Estado do
Acre para a cultura do Café Canéfora
foi baseada na relação dos estudos
de solos (291 perfis descritos) e clima
(Worldclim base climática mundial com
1 km de resolução) existentes, com os
requerimentos específicos da cultura do
café.
A cultura foi avaliada considerandose a utilização nos níveis de manejo A
(baixo nível tecnológico), B (médio nível
tecnológico) e C (alto nível tecnológico) de
acordo com Ramalho Filho e Beek (1995)
como se segue:
• Nível de manejo A: também chamado
primitivo, é baseado em práticas
agrícolas de baixo nível técnico-cultural.
Praticamente não há aplicação de capital
para manejo, melhoramento e conservação
das condições das terras e das lavouras.
• Nível de manejo B (pouco desenvolvido):
é caracterizado pela adoção de práticas
agrícolas que refletem um nível tecnológico
intermediário. Baseia-se em modesta
aplicação de capital e de resultados de
pesquisas para manejo, melhoramento
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e conservação das condições das terras
e das lavouras. As práticas agrícolas
incluem calagem e adubação com NPK,
tratamentos fitossanitários simples, e
mecanização com base na tração animal,
ou na tração motorizada, apenas para
desbravamento e preparo inicial do solo.
• Nível de manejo C (desenvolvido):
está baseado em práticas agrícolas
que refletem um alto nível tecnológico.
Caracteriza-se pela aplicação intensiva de
capital e de resultados de pesquisas para
manejo, melhoramento e conservação
das condições das terras e das lavouras.
A motomecanização está presente nas
diversas fases da operação agrícola.

Base de dados geográfica
Para a realização das atividades de
geoprocessamento, utilizou-se o Sistema
de Informações Geográficas ArcGIS® 9.3,
desenvolvido pelo Environmental Systems
Research Institute (ESRI) de Redlans,
Califórnia (Ormsby et al., 2001).
A base cartográfica foi elaborada a partir
dos novos limites municipais do Estado
do Acre (Acre, 2006), sendo utilizados os
dados de hidrografia, rede viária e sedes
municipais da base cartográfica oficial
do Acre (Acre, 2005), na escala de 1:
100.000. Os dados de desmatamento
utilizados referem-se ao acumulado até
2016, considerando uma área mínima
mapeável de 0,51 ha (Acre, 2015).

Para o ajuste da base de solos (mapa
de solos em formato shapefile) e perfis
descritos e coletados (pontos em shapefile
georreferenciados), foi preciso acessar a
base de dados do zoneamento ecológico e
econômico do Acre em sua segunda fase
– ZEE Fase II (Acre, 2006), no qual foi
organizado um banco de dados (pontos)
com 291 perfis (Amaral, 2007). Essas
informações do banco de dados (pontos
georreferenciados) com o mapa de solos
(1:250.000 em polígonos) permitiram
determinar os atributos físicos, químicos
e morfológicos importantes para definir a
aptidão edafológica da cultura.
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químicos e físicos levando-se em conta
os horizontes superficiais (horizonte A)
e subsuperficiais (horizontes B e C). O
modelo de radar foi associado aos perfis
para gerar o mapa de relevo final.
Além disso, foi também elaborado o
modelo digital de elevação a partir da
imagem de radar ASTER (imagem em
formato raster), com 30 m de resolução
(NASA, 2016), que permitiu a definição da
altimetria e classes de relevo que ocorrem
nas regionais do estado.

Os 291 perfis de solos espacializados
(Figura 3) foram analisados em termos

Figura 2. Divisão territorial do Estado do Acre por regionais de desenvolvimento.
Fonte: Acre (2006).
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Figura 3. Distribuição dos perfis de solos (291) no Acre.
Fonte: Base de dados de Amaral (2007).

Aptidão edafológica
Para estruturação da base de dados de
pedologia foram utilizados 291 perfis
sistematizados por Amaral (2007)
com dados do horizonte superficial e
subsuperficial. Os dados morfológicos
utilizados foram drenagem e profundidade
efetiva. A parte física foi a constituição
granulométrica, analisada pelo método
da pipeta (Claessen, 1997), e os dados
químicos foram: pH, saturação de
bases (V%), alumínio, carbono, CTC
(capacidade de troca catiônica), cálcio,
fósforo, potássio e saturação por alumínio
(Donagema, 2011).

A avaliação edafológica foi efetuada para
todas as 95 unidades de mapeamento do
mapa de solos (polígonos, para obtenção
dos aspectos morfológicos) do estado
(Acre, 2006), associada aos 291 pontos
de perfis representados na Figura 3
(Amaral, 2007).
As características morfológicas (mapa
de solos), físicas e químicas (perfis de
solos, 291 no total) foram cruzadas com
a área desmatada do estado até o ano de
2016 e essa última serviu como base para
definição do limite de área para a aptidão
edáfica, em ambiente ArcGIS® 9.3, sendo
confrontada com as necessidades da
cultura. Para cada uma das características

foram estabelecidas diferentes classes,
conforme definido em Ramalho Filho
e Beek (1995) e Santos et al. (2013a,
2013b).

97

(

(

com condições inadequadas para a cultura
do café.
O termo Edafologia foi considerado por

Os parâmetros utilizados para cada um dos
aspectos edafológicos foram estabelecidos
conforme as necessidades da cultura do
café Canéfora e podem ser visualizados na
Tabela 1 (Bergo et al., 2001).

ser um viveiro natural para os vegetais, ou
seja, em um estudo de aptidão dos solos
para determinada cultura, aplica-se melhor
esse termo para os aspectos intrínsecos
do solo associado às necessidades de cada
cultura.

Cada parâmetro foi estratificado em quatro
classes:
a) Preferencial – representa as condições
ótimas para a cultura.
b) Recomendada – representa condições
adequadas com ligeiras restrições.
c) Pouco recomendada – apresenta
restrições consideráveis.
d) Não recomendada – constitui aquelas
áreas nas quais os atributos se apresentam

Todos esses atributos do solo foram
espacializados e analisados por regional de
acordo com as necessidades da cultura do
café (Bergo et al., 2001), associados aos
níveis de manejo A, B e C (Figura 4).
Os atributos químicos foram obtidos a
partir de uma média ponderada tendo
como base as unidades de mapeamento
(mapa de solos) e seus principais
componentes.

Figura 4. Processo metodológico para obtenção do potencial edafológico (solos) de acordo com as necessidades do
café Canéfora nas áreas desmatadas do Estado do Acre.
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Tabela 1. Aptidão edáfica para o cultivo do café Canéfora em áreas alteradas do Estado do Acre.
Parâmetro
Classe de aptidão pedológica
Preferencial
Recomendada
Pouco
Não recomendada
(4)
(3)
recomendada (2)
(1)
Drenagem
Bem drenado
Moderadamente
Imperfeitamente
Mal drenado,
drenado
drenado,
muito mal drenado,
acentuadamente
excessivamente
drenado drenado, fortemente
drenado
Relevo

Plano (0%–
3%), suave
ondulado
(3%–12%)

Suave ondulado
(3%–12%)

Ondulado
(12%–20%)

Forte ondulado
(20%–45%),
montanhoso (45%–
75%), escarpado
(>75%)

>1,20

>1,0 e <1,20

<1,0

-

Grupamento
textural (B)

Média (<35%
argila e
>15% areia)

Argilosa (35% a
60% argila)

Muito argilosa
(>60% argila),
siltosa (<35%
argila e <15%
areia)

Arenosa (>70%
areia)

pH

Moderadamente
ácido (5,4–6,5),
praticamente
neutro (6,6–
7,3)

Fortemente ácido
(4,3–5,3)

Extremamente
ácido (<4,3),
moderadamente
alcalino (5,4–6,5)

Fortemente alcalino
(>8,3)

>= 50%

<50% e >35%

<35%

-

Médio (0,2–1,5 Alto (>1,5 cmolc.
cmolc.kg-1)
kg-1)

-

Profundidade
efetiva (m)

Saturação de
bases (B)
Alumínio

Baixo (<0,2
cmolc.kg-1)

Carbono

Alto (>1,5
dag.kg-1)

Médio (0,8–1,5
dag.kg-1)

Baixo (<0,8 dag.
kg-1)

-

Alto (>16,0
cmolc.kg-1)

Médio (4,5–16,0
cmolc.kg-1)

Baixo (<4,5
cmolc.kg-1)

-

Cálcio

Alto (>2,0
cmolc.kg-1)

Médio (2,0–1,0
cmolc.kg-1)

Baixo (<1,0
cmolc.kg-1)

-

Magnésio

Alto (>0,8
cmolc.kg-1)

Médio (0,8–0,4
cmolc.kg-1)

Baixo (>0,4
cmolc.kg-1)

-

Fósforo

Alto (>10,0
mg.kg-1)

Médio (10,0–4,0
mg.kg-1)

Baixo (<4,0
mg.kg-1)

-

Potássio

Alto (>0,23 Médio (0,11–0,23
dag.kg-1)
cmolc.kg-1)

Baixo (<0,11
cmolc.kg-1)

-

2:1

-

-

0,3 a 0,6

>0,6

-

CTC

Relação
Ca/Mg

3:1

Relação
<0,3
K/Mg
Fonte: adaptado de Bergo et al. (2001).
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Aptidão climática
Na Tabela 2 são apresentadas as classes
de aptidão térmica e hídrica (apta, marginal
e inapta) para o cultivo do café Canéfora
nas áreas desmatadas do estado (Taques;
Dadalto, 2007).
Para as cultivares da espécie Coffea
canephora, aqui genericamente chamada
de café Canéfora, um satisfatório
desenvolvimento vegetativo e produtivo
pode ser observado quando os cultivos
são realizados em áreas cuja temperatura
média anual varia de 22 ºC a 26 ºC, a

(

(

Brasileia, e menos de um mês no noroeste,
Tarauacá e Cruzeiro do Sul (Acre, 2000).
Os dados de precipitação e temperatura
foram estruturados a partir da superfície
climática interpolada de Hijmans et al.
(2005) na qual utilizaram uma série
histórica de 50 anos (1950 a 2000).
Em relação aos dados climáticos foram
consideradas a precipitação total e
temperatura (média, máxima e mínima).

A partir dessa base mundial de clima com
1 km de resolução (Hijmans et al., 2005)
e da base das estações meteorológicas
existente no estado (Duarte, 2005) em
precipitação anual é superior a 1.500 mm
e a umidade relativa é alta (Marcolan et al., um período de 1970 a 2010, foi possível
estruturar as informações relacionadas
2009).
à umidade relativa do ar, radiação solar
e balanço hídrico de acordo com as
Essas características são encontradas na
maior parte do Estado Acre onde o clima é necessidades da cultura do café (Figura 5).
equatorial quente e úmido. A temperatura
O clima do Acre, mesmo sendo quente
média anual está em torno de 24,5 ºC,
e úmido, atendendo a maioria das
enquanto a máxima fica em torno de
necessidades ecológicas da cultura do café
32 ºC, aproximadamente uniforme para
Canéfora, pode oferecer algumas restrições
todo o estado (Acre, 2006). Os índices
quanto à distribuição das chuvas ao longo
pluviométricos variam entre 1.600 mm
do ano, especialmente no Vale do Acre,
e 2.750 mm que tendem a aumentar no
sentido sudeste-noroeste, com três meses com um período seco mais acentuado nos
meses de junho, julho e agosto (Duarte,
secos no setor sudeste, Rio Branco e
2005).
Tabela 2. Classes de aptidão térmica e hídrica (apta, marginal e inapta) para o cultivo do café
Canéfora.
Classe
Necessidade térmica
Necessidade hídrica
Temperatura média anual
Déficit hídrico anual
Déficit hídrico estival
(Ta)
(mm)
(mm)
Apta
22 ºC–26 ºC
< 200
< 40
Marginal

21 ºC–22 ºC ou 26 ºC e 27 ºC

Inapta
< 21 ºC e > 27 ºC
Fonte: adaptado de Taques e Dadalto (2007).

200–400

40–100

> 400

> 100
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Figura 5. Processo metodológico para obtenção do potencial climático de acordo com as necessidades do café
Canéfora nas áreas desmatadas do Estado do Acre.

Aptidão edafoclimática
Com base nas análises particulares de
solo (morfologia, física e química) e clima
(precipitação, temperatura e déficit hídrico)
cruzadas com as áreas desmatadas, fezse a avaliação da aptidão edáfica (AE) e
aptidão climática (AC) nos três níveis de
manejo (A, B e C) para todas as regionais
do estado em escala de 1:250.000.

Para ter uma visão integrada das variáveis
foram criados quatro grupos de aptidão
edáfica:
a) Morfologia – considerando as variáveis
de difícil correção como drenagem, relevo,
profundidade efetiva e textura.
b) Fertilidade I – considerando as variáveis
primárias de pH, alumínio, cálcio, fosforo e
potássio.
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c) Fertilidade II – considerando as variáveis
integradoras como a saturação de bases,
saturação de alumínio e capacidade de
troca de cátions.
d) Carbono – considerando o teor de
carbono no horizonte superficial.
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Nesse tipo de manejo (nível C) os aspectos
mais importantes são os atributos físicos
(textura), a morfologia (profundidade
efetiva e classes de drenagem) e as
classes de relevo; os aspectos químicos
praticamente não são levados em
consideração.

Foi assim definida a aptidão edáfica (AE):
• AE morfologia – drenagem + relevo +
profundidade efetiva + textura/4.
• AE fertilidade I – pH + Al3+ + Ca2+ +
P + K+/5.
• AE fertilidade II – V + CTC/2.
• AE fertilidade III – Carbono.
A AE foi definida de acordo com os níveis
de manejo A, B e C, conforme Ramalho
Filho e Beek (1995), sendo:
AE nível 1 (A) = ([AE_morfologia] +
[AE_fertilidade I] + [AE_fertilidade II] +
[AE_fertilidade III])/4

Para a definição da aptidão climática (AC)
utilizou-se o resultado do cruzamento das
necessidades térmicas (temperatura) com
as necessidades hídricas (precipitação),
pela fórmula:
AC1 = NT + NH/2
Em seguida fez-se o cruzamento do
resultado do AC1 com as condicionantes
relacionadas ao ISNA e à deficiência
hídrica, utilizando-se a fórmula:
([AC_isna1] + [AC_defHidrica1])/2, tendo
como resultado a AC (aptidão climática)
final

Nesse nível tecnológico o atributo químico
é o mais importante, ou seja, os solos
Com os resultados obtidos a partir
precisam apresentar média e alta fertilidade das fórmulas anteriores definiu-se o
natural.
zoneamento edafoclimático das áreas
desmatadas do Estado do Acre (ZEC) para
AE nível 2 (B) – AE = AE morfologia
o cultivo do café Canéfora nos níveis de
manejo A, B e C pelas seguintes fórmulas:
No nível de manejo B são considerados os
aspectos de morfologia, sobretudo, relevo
ZPC n 1 (nível de manejo A) =
e profundiade efetiva dos solos.
[AE_n1] * [AC final]
ZPC n 2 (nível de manejo B) =
AE nível 3 (C) – ([AE_drenagem] + [AE_
[AE_n2]* [AC final]
relevo]*2 + [AE_prof_efetiva] + [AE_
ZPC n 3 (nível de manejo C) =
textura]*0.5 + [AE_fertilidade III])/5
[AE_n3]* [AC final]
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A descrição das classes de aptidão
edafoclimática empregada neste estudo
foi:
• Preferencial – ambientes que apresentam
condições preferenciais de solo e clima
para o ótimo desempenho da cultura
estudada.
• Recomendada – ambientes que
apresentam condições moderadas de solo
e/ou de clima para o bom desempenho da
cultura.
• Pouco recomendada – ambientes que
apresentam limitações fortes de solo e/
ou de clima para o regular desempenho da
cultura.
• Não recomendada – ambientes com
limitações muito fortes de solo e/ou de
clima para o regular desempenho da
cultura, ou seja, ambientes inaptos.

Resultados e discussão
O zoneamento edafoclimático nas áreas
desmatadas do Estado do Acre com anobase até 2016 foi definido para todos
os municípios. Em termos climáticos, os
municípios das regionais Alto e Baixo
Acre apresentaram deficiência climática,
sobretudo, em decorrência do déficit
hídrico acentuado (período seco muito
intenso, na regional) e da baixa capacidade
de água disponível (CAD) no solo. Em
termos de aptidão dos solos, as principais
classes para o ótimo desempenho da
cultura do café Canéfora são os Latossolos
Vermelhos, Amarelos e Vermelho-
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Amarelos, Argissolos Vermelhos que
ocorrem em áreas de relevo suavizado
e alguns Luvissolos em relevo suave
ondulado com declividade menor que 12%.
Na Tabela 3 são apresentados os
resultados da análise da aptidão
edafoclimática das terras desmatadas
do estado com total de 2.262.986
hectares, que representam 13,8% de todo
território. Esses resultados demonstram
um predomínio da classe de aptidão
edafoclimática recomendada nos três
níveis de manejo (A, B e C) com 46%,
42% e 63%, respectivamente. Destaca-se
a classe de aptidão não recomendada nos
níveis de manejo A e B com 30% e 30%,
respectivamente. Já a classe de aptidão
preferencial para o café Canéfora ocorre
em maior proporção no nível de manejo C
com 15% de toda a área desmatada do
estado.
Considerando-se somente as áreas com
classe de aptidão preferencial o Estado do
Acre totaliza em torno de 0,51%, 0,55%
e 2,05% nos níveis de manejo A, B e C,
respectivamente. Destaca-se dentro dessa
classe preferencial, para o nível de manejo
C, a Regional Baixo Acre com mais de 227
mil hectares (Tabela 4).
Já para a classe de aptidão recomendada
em termos de solo e clima, os percentuais
são bem maiores com 6,4%, 5,7% e
8,6% nos níveis de manejo A, B e C,
respectivamente (Tabela 5).
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Tabela 3. Distribuição das classes de aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora em
três níveis de manejo nas áreas desmatadas do Estado do Acre.
Classe de
aptidão

Baixo nível tecnológico
(A)
Área (ha)
%

Preferencial
Recomendada
Pouco
recomendada
Não
recomendada

Médio nível
tecnológico (B)
Área (ha)
%

Alto nível tecnológico
(C)
Área (ha)
%

84.338

4

90.404

4

337.407

15

1.045.849

46

943.744

42

1.425.287

63

460.307

20

550.175

24

490.729

22

673.947

30

680.199

30

6.569

-

Tabela 4. Distribuição das áreas com potencial preferencial nas regionais do Estado do Acre para
o cultivo do café Canéfora em três níveis de manejo.
Regional

Juruá

Baixo nível tecnológico
(A)
Área Relação ao
preferencial
estado
(ha)
(%)
21.893
0,13

Médio nível tecnológico
(B)
Área Relação ao
preferencial
estado
(ha)
(%)
49.570
0,30

Alto nível tecnológico
(C)
Área
Relação
preferencial ao estado
(ha)
(%)
30.492
0,19

TarauacáEnvira
Purus

10.005

0,06

429

-

470

-

51.538

0,31

2.551

0,02

65.408

0,40

Alto Acre

-

-

31.299

0,19

13.541

0,08

902

-

6.555

0,04

227.496

1,39

84.338

0,51

90.404

0,55

337.407

2,05

Baixo Acre
Total

Tabela 5. Distribuição das áreas com potencial recomendadas nas regionais do Estado do Acre
para o cultivo do café Canéfora em três níveis de manejo.
Regional

Juruá

Baixo nível tecnológico
(A)
Área Relação
recomendada
ao
(ha)
estado
(%)
126.682
0,77

Médio nível tecnológico
(B)
Área Relação
recomendada
ao
(ha)
estado
(%)
123.228
0,75

Alto nível tecnológico
(C)
Área Relação
recomendada
ao
(ha)
estado
(%)
154.499
0,94

TarauacáEnvira
Purus

274.568

1,67

78.868

0,48

90.267

0,55

137.154

0,84

110.995

0,68

53.372

0,33

Alto Acre

29.970

0,18

207.032

1,26

335.610

2,04

477.475

2,91

423.621

2,58

791.539

4,82

1.045.849

6,37

943.744

5,75

1.425.287

8,68

Baixo Acre
Total
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Os resultados foram analisados por
regionais de desenvolvimento (Juruá,
Tarauacá-Envira, Purus, Alto e Baixo
Acre), em detrimento da importância da
cultura nas áreas desmatadas do estado,
com o intuito de facilitar a apresentação,
conforme a seguir:

Regional do Juruá
Essa regional é composta por cinco
municípios entre os quais se destaca
Cruzeiro do Sul como a cidade mais
populosa da regional e a segunda do
estado. A regional apresenta uma área
potencial (preferencial e recomendada) no
nível de manejo C de 185 mil hectares.
Verificou-se que na avaliação da aptidão
edafoclimática no nível de manejo A
(baixo nível tecnológico), o município de
Mâncio Lima apresentou as melhores áreas
(classe preferencial) com 20.973 hectares,
correspondendo a aproximadamente 9,5%
da área desmatada na regional. Na classe
de aptidão recomendada, destacaramse Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima com
23,8% e 11,3%, respectivamente. No
nível de manejo B a área total equivalente
ao somatório das classes preferencial e
recomendada (indicadas para o uso da
cultura) foi de 32,6% (72.268,4 ha) para
Cruzeiro do Sul, 18,1% para Rodrigues
Alves e 20% para as áreas desmatadas
de Mâncio Lima. No nível de manejo C
(alto nível tecnológico) o somatório de
áreas preferenciais e recomendadas para
o cultivo intensivo do café Canéfora foi de
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184.991,67 hectares com destaque para o
Município de Cruzeiro do Sul com 27,5%
na classe recomendada (Anexo I).
No entanto, apenas 5,8% ou 12.939 ha
das áreas desmatadas de Cruzeiro do Sul
estão aptas para o máximo desempenho da
cultura, ou seja, são classes preferenciais.
Somente 6,1% das terras desmatadas de
Mâncio Lima e 1,8% de Rodrigues Alves
possuem o mesmo potencial preferencial,
ou seja, 13,7% de toda a regional.
A regional do Juruá apresenta um
ambiente com a maior variação de
material de origem do estado, ou seja,
geologicamente possui as seguintes
formações: Formação Cruzeiro do Sul,
Formação Solimões com fácies arenosas
e argilosas, Formação Divisor, Formação
Rio Azul, Formação Moa e Formação
Formosa (Cavalcante, 2010a). Isso
reflete diretamente na variação dos
tipos de solos e paisagens na região. Na
Figura 6 constam as classes de aptidão
edafoclimática por município na regional do
Juruá.
De acordo com a Figura 7 as áreas
preferenciais para o cultivo intensivo do
café Canéfora (nível de manejo C) na
região do Juruá estão situadas na porção
norte da regional, nos municípios de
Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio
Lima.
A área preferencial está inserida em um
bloco dissecado da Formação Cruzeiro do
Sul, com condições favoráveis de clima
e solo com sedimentos pleistocênicos
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da referida formação, representados por
arenitos com intercalações de argilito,
predomina a textura média com níveis
de areia grosseira e fina e, em menor
proporção, a textura argilosa (IBGE, 1994).

Vermelho-Amarelos que devido à textura
e condições climáticas favoráveis (alta
precipitação pluviométrica) foram bastante
lixiviados e resultaram em solos altamente
distróficos.

Esse material de origem com potencial
preferencial (no nível de manejo C) implica
em solos profundos a muito profundos,
relevo pouco dissecado (plano e suave
ondulado), textura média e média/argilosa,
com predomínio de Argissolos Amarelos,
Latossolos Amarelos e Argissolos

Quando o relevo se torna mais
dissecado esses ambientes apresentam
predisposição à erosão (devido ao material
de origem arenoso) que lhes confere
uma forte instabilidade potencial, sendo
representados pela classe de aptidão
recomendada (Figura 7).

Figura 6. Quantificação das classes de aptidão edafoclimática por município conforme recomendação na regional do
Juruá no Estado do Acre.
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Figura 7. Aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Juruá.
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Assim, a regional do Juruá apresenta
certo potencial ao cultivo intensivo do
café Canéfora, desde que seja realizada
uma adubação correta de acordo com
o tipo de solo, a mecanização seja leve
e superficial, evitando-se ao máximo o
maior revolvimento do solo, mesmo em
áreas planas. Sugere-se observar o tipo de
textura na área a ser implantada, monitorar
áreas de cafezais já implantados na região
ou implantar áreas para acompanhamento.

Regional do Tarauacá-Envira
Os municípios de Feijó, Tarauacá e Jordão
compõem a regional do Tarauacá-Envira,
com área potencial (recomendada) de
92.267 ha no nível de manejo C.
A avaliação do zoneamento edafoclimático
(ZEC) para o cultivo do café Canéfora da
regional foi incipiente na classe de aptidão
preferencial nos três níveis de manejo
estudados (A, B e C) com 3,3%, 0,1%
e 0,2%, respectivamente. A classe de
aptidão recomendada foi significativa no
nível de manejo A nos municípios de Feijó
(43,6%) e Tarauacá (41,7%), totalizando
85% ou mais de 257 mil hectares das
áreas desmatadas nesse tipo de manejo
com pouca ou nenhuma aplicação de
tecnologia (Anexo II).
No nível de manejo B e C destacase o Município de Feijó com classe de
aptidão recomendada de 21,5% e 21%,
respectivamente. Pode-se verificar no
Anexo II que nos níveis de manejo B e C a
classe de aptidão é a pouco recomendada,
com 73% no nível de manejo B e 70%
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no nível de manejo C. Percebe-se que
a regional do Tarauacá-Envira pode ser
definida como áreas com pouco potencial
significativo de solo e clima, sobretudo,
no potencial preferencial para o cultivo
intensivo do café Canéfora (nos níveis de
manejo B e C).
O baixo potencial para o cultivo do
café Canéfora nesses pedoambientes
pode ser devido ao tipo de relevo, que
é caracterizado por topos convexos e
secundariamente aguçados, com alta
densidade de drenagem e declividade de
12% a 20%. Predominam Cambissolos
vertissólicos e Cambissolos eutróficos
(originados de concreções calcíferas),
com argila de atividade alta, pouca
profundidade efetiva (menor que 50 cm)
e textura argilosa e argilosa/siltosa. Os
mecanismos de expansão e contração da
argila de atividade alta (Ta) influenciam
a disponibilidade de água no solo, assim
como contribuem para o desencadeamento
de processos erosivos (IBGE, 1994). Na
Figura 8 é apresentada a classe de aptidão
edafoclimática por município na regional do
Tarauacá-Envira.
Nas áreas com aptidão recomendada
(cerca de 30%) no nível de manejo C com
destaque para o bloco Feijó com 21,5%
ou mais de 64 mil hectares (Figura 9) com
uma amplitude altimétrica de 208 metros
predominam os Luvissolos Hipocrômicos,
que são solos bem desenvolvidos,
profundos, textura média/argilosa, com
boa fertilidade natural, no entanto, com
grande risco de erosão em virtude do
relevo ondulado e drenagem moderada.
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Figura 8. Quantificação das classes de aptidão edafoclimática por município conforme recomendação na regional do
Tarauacá-Envira no Estado do Acre.

Regional do Purus
A regional do Purus composta pelos
municípios de Manoel Urbano, Santa Rosa
do Purus e Sena Madureira possui área
potencial (preferencial) de 65.408 ha no
nível de manejo C.
Os resultados obtidos demonstram que
a regional dispõe de cerca de 51.538,7
hectares (21,5%) com áreas preferenciais
e em torno de 137.153,2 hectares
(57,3%) com áreas recomendadas no nível
de manejo A (Anexo III), com destaque
para Sena Madureira, que demonstra ser
o principal município com potencial nessa
regional.
Os resultados para o nível de manejo B
revelam que praticamente não ocorrem

áreas preferenciais. O potencial para
o cultivo da cultura na regional é de
46,4% (classe recomendada) e 51,6%
(classe pouco recomendada). Na Figura
10 constam as classes de aptidão
edafoclimática por município na regional do
Purus.
As áreas preferenciais para o cultivo
intensivo na regional do Purus no nível de
manejo C apresentam 65.408,7 hectares
(27,3%). Essas áreas ocorrem a leste
do Município de Sena Madureira (Figura
11), onde se tem melhores condições
pedoambientais, com solos de textura
média/argilosa e profundos com relevo
adequado para o cultivo do café Canéfora
e, também, uso de irrigação, sobretudo, no
período seco.
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Figura 9. Aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Tarauacá-Envira, nível de manejo C.

(

A pouca expressão de áreas preferenciais
ou recomendadas na regional deve-se aos
pedoambientes de Manoel Urbano e Santa
Rosa do Purus, pois estão associados
a Vertissolos e Cambissolos Eutróficos
com argila de atividade alta (Ta), ou seja,
em solos com problemas de drenagem,
pouco profundos e até mesmo rasos com
rachaduras que dificultam a penetração do
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sistema radicular e relevo ondulado a forte
ondulado. Nesses dois municípios não se
recomenda o cultivo intensivo do café,
apenas como agricultura familiar e nas
áreas com aptidão recomendada.

Figura 10. Quantificação das classes de aptidão edafoclimática por município conforme recomendação na regional do
Purus no Estado do Acre.
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Figura 11. Aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Purus, nível de manejo C.
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Regional do Alto Acre
A regional do Alto Acre com área territorial
de 15.897,6 km2 destaca-se como
importante para o estado por ser uma
região com projetos de assentamentos,
reserva extrativista e fronteiras
internacionais com o Peru e a Bolívia. Essa
região é conectada por via rodoviária, eixo
da BR 317, até a costa marítima peruana
(Estrada do Pacífico), contribuindo para
fortalecimento regional em relação ao
mercado exterior sul-americano e asiático
(Acre, 2010).
Os municípios de Assis Brasil, Brasileia,
Epitaciolândia e Xapuri compõem a
regional, que tem 4.026,9 km2 de área
desmatada, com 13.541 ha de área
preferencial no nível de manejo C.
Os resultados a partir do zoneamento
edafoclimático demonstraram que no nível
de manejo A, na escala de 1:250.000,
não houve áreas preferenciais ao cultivo
do café Canéfora. Apenas 7% da regional
têm aptidão recomendada nesse nível
de manejo e essa área preferencial se
concentra em Xapuri (Anexo IV).
No nível de manejo A o cultivo do café
Canéfora é pouco recomendado em 64%
das áreas desmatadas da regional, ou
seja, 258.493,2 hectares. Para o nível
de manejo B tem-se um incremento
de áreas na classe preferencial, com
aproximadamente 8% das áreas
desmatadas, destacando-se os municípios
de Epitaciolândia com 15.239,4 hectares
e Xapuri com 14.014,7 hectares (Anexo
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IV). Na Figura 12 constam as classes de
aptidão edafoclimática por município na
regional do Alto Acre. Cinquenta e um por
cento das áreas desmatadas da regional ou
207.032 ha têm potencial recomendado
para o cultivo do café Canéfora (Figura
13). No entanto, essas áreas devem
ter práticas de controle de erosão, uma
vez que é o principal problema dos
pedoambientes da regional para o uso
intensivo dos solos.
O nível de manejo C, em decorrência
do alto potencial erosivo supracitado,
apresenta um decréscimo significativo nas
áreas preferenciais, apenas 3% das áreas
desmatadas. A principal classe de aptidão
para a regional nesse nível de manejo é a
recomendada, com mais de 80% das áreas
desmatadas ou 335.610,4 hectares, com
menores áreas no Município de Assis Brasil
(Anexo IV).
O cultivo intensivo do café Canéfora nessa
regional, se ocorrer, deve ser de maneira
bastante tecnificada, em áreas com relevo
suave ondulado e práticas específicas de
manejo adequadas ao processo erosivo.
Em termos de aptidão edafoclimática em
seu nível mais avançado de tecnologia
(manejo C) observa-se na Figura 13 o
predomínio da classe recomendada. Esses
pedoambientes da regional do Alto Acre se
caracterizam por uma forte dissecação do
relevo, formando amplas colinas, situadas
nas partes mais elevadas, com declividade
acima de 12%, e predomínio dos
Argissolos Vermelho-Amarelos e Argissolos
Vermelhos (IBGE, 1994; Bardales et al.,
2010).
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Figura 12. Quantificação das classes de aptidão edafoclimática por município conforme recomendação na regional do
Alto Acre no Estado do Acre.

As vertentes mais declivosas (12% a
20%) que também apresentam potencial
recomendado para o cultivo do café estão
recobertas por solos pouco profundos e
rasos, possuem textura média/argilosa em
ambiente instável com forte risco à erosão.
Na porção norte da regional, onde há
desmatamentos esparsos (pequenas
áreas), tem-se as melhores áreas para
o cultivo intensivo do café, no entanto,
a tradição cultural da região é pelo
extrativismo (inclusive onde está situada
a Reserva Extrativista Chico Mendes –
Resex). Também ocorre nesse trecho a
pecuária extensiva e, em menor escala,
a agricultura associada à pecuária,
predominando nesses ambientes os
Latossolos Vermelhos e Argissolos
Vermelhos.

A regional do Alto Acre apresenta poucas
áreas preferenciais para o cultivo intensivo
do café. A grande maioria das áreas
desmatadas da regional possui aptidão
recomendada para um manejo altamente
tecnificado, devido à baixa fertilidade
dos solos e, o mais importante, ao alto
risco de erosão. Na falta de áreas mais
favoráveis para o cultivo intensivo do café
em outras regionais do estado, essas áreas
desmatadas podem ser utilizadas, mas com
amplo e intenso manejo para recuperação
e, sobretudo, técnicas específicas de
controle de erosão (plantio em nível, uso
de leguminosas para cobertura de solos,
etc.), em decorrência do tipo de solo e
relevo.
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Figura 13. Aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Alto Acre, nível de manejo C.
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Regional do Baixo Acre
A regional do Baixo Acre tem 22.254,0
km2 dos quais 10.768 km2 são áreas
desmatadas, ou seja, em torno de 48% de
todo o território da regional até o ano de
2016.
É a regional mais importante para o
Estado do Acre, não só pela capital Rio
Branco estar inserida nessa região, mas
também por possuir o maior percentual
de área desmatada do estado e,
consequentemente, os maiores problemas
em termos ambientais, degradação
de solos e riscos climáticos (menor
precipitação, maior déficit hídrico, etc.),
com agravamento de eventos extremos
(secas e cheias intensas) e pela maior
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pressão demográfica (mais da metade da
população vive na regional). Os estudos de
solos e clima (edafoclimáticos) mostraram
que para a regional, em termos de níveis
de manejo A e B, praticamente não houve
potencial para o cultivo do café Canéfora,
ou seja, 51% e 52% respectivamente,
com classe de aptidão não recomendada
(Anexo V), levando-se em consideração a
escala de trabalho (1:250.000). A classe
de aptidão recomendada ocorre em 44%
da regional ou 477.475 ha, com destaque
para os municípios de Rio Branco e Bujari,
no nível de manejo A. O nível de manejo
B segue o mesmo padrão do anterior, com
423.621 ha (39%) das áreas desmatadas
para a classe de aptidão recomendada
(Figura 14).

Figura 14. Quantificação das classes de aptidão edafoclimática por município conforme recomendação na regional do
Baixo Acre no Estado do Acre.
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Essa pouca aptidão ao cultivo do café
Canéfora nos níveis tecnológicos mais
baixos deve-se a alguns aspectos
fundamentais: baixo distrofismo dos solos,
problemas com drenagem (mal drenados),
pouca profundidade efetiva, altos teores de
silte e elevado déficit hídrico (clima) devido
à baixa precipitação pluviométrica durante
o período seco, sobretudo, entre os meses
de junho a setembro, o que reflete em
solos secos e endurecidos. Isso indica a
necessidade de irrigação para o melhor
desempenho da cultura.
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aptidão recomendada. Diferentemente das
demais regionais, tem seu potencial muito
próximo ao nível da classe preferencial
(quando se fala em nível de manejo C,
ou seja, alto nível tecnológico), portanto,
passível de uso intensivo para o cultivo do
café Canéfora em praticamente todos os
seus municípios (Figura 15), com área de
aptidão recomendada nesse nível de mais
de 790.000,00 hectares (74%).

Na maioria dos municípios que compõem
a regional ocorrem solos mais profundos
e com melhores condições de drenagem,
Os estudos realizados para o nível de
características que favorecem uma menor
manejo C demonstraram um aumento
variabilidade de solos. Nessa regional
significativo das áreas preferenciais para o encontra-se a maioria dos Latossolos
cultivo intensivo da cultura, com 227.496
Vermelhos, Latossolos Vermelho-Amarelos
ha (21%) de todo o território da regional
(distróficos) e Argissolos (Vermelho
(Anexo V). Os municípios que mais se
e Vermelho-Amarelo). Em menores
destacaram nesse nível de manejo foram
proporções esses solos ocorrem nos
Rio Branco, Bujari, Capixaba e Acrelândia.
municípios de Bujari e Porto Acre e nos
Vale destacar que esse aumento
arredores da cidade de Rio Branco (cor
significativo de áreas preferenciais se deve laranja na Figura 15), onde há grandes
à aplicação de recursos para práticas de
áreas com os Plintossolos (Háplicos e
adubação e calagem, além da irrigação
Argilúvicos), que apresentam caráter
adequada para cada tipo de solo, que
plíntico, ou seja, são pouco profundos,
deverá ser de acordo com estudos técnicos de cor cinza e pontuações avermelhadas
específicos.
(Bardales et al., 2010; Araújo et al.,
2011).
A regional do Baixo Acre caracterizase por apresentar solos, em geral, com
Nesses municípios que apresentam
as melhores condições físicas (textura,
grandes áreas com Plintossolos, deve
drenagem), morfológicas (estrutura,
ser evitado o uso intensivo da cultura
profundidade efetiva, porosidade) e de
do café, devido à dificuldade de manejo,
relevo (plano e suave ondulado) de todo
encharcamento no período das chuvas e
o estado, com predomínio da classe de
dureza e rachaduras no período seco.
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Figura 15. Aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Baixo Acre, nível de manejo C.
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Considerações finais
As principais classes de solos do Estado
do Acre para o bom desempenho da
cultura do café Canéfora são: Latossolos
Vermelhos, Latossolos Amarelos,
Latossolos Vermelho-Amarelos, Argissolos
Vermelhos em áreas de relevo suave
ondulado e Luvissolos Crômicos em
relevo suave ondulado a ondulado com
declividade menor ou igual a 12%.
As áreas desmatadas do Acre revelaram
o predomínio da classe de aptidão
edafoclimática recomendada nos três
níveis de manejo (A, B e C) com 46%,
42% e 63%, respectivamente.
As terras com aptidão preferencial para o
cultivo do café Canéfora nas regionais do
estado somam aproximadamente 512.149
hectares, ou 23% das terras desmatadas
do Acre. A regional com maior potencial
(preferencial) no nível de manejo C para o
cultivo do café Canéfora é a do Baixo Acre
com 227.496 hectares.
Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Mâncio
Lima, Sena Madureira, Xapuri, Acrelândia,
Bujari, Capixaba, Senador Guiomard, Porto
Acre e Rio Branco são os municípios com
maior potencial para o cultivo em suas
áreas desmatadas do café Canéfora no
nível de manejo C.
Na regional do Juruá as áreas com
potencial recomendado no nível de manejo
A são de aproximadamente 52% (126.682
hectares), no nível de manejo B em torno
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de 51% (123.228 hectares) e no nível
de manejo C aproximadamente 64%
(154.499 hectares).
A regional do Tarauacá-Envira não
apresenta potencial significativo para
o cultivo intensivo da cultura do café
Canéfora em suas áreas desmatadas,
apenas o cultivo no nível de manejo A, ou
seja, agricultura familiar.
A regional do Purus, com exceção
do Município de Sena Madureira, que
apresenta aproximadamente 65.408,7
hectares de área preferencial no nível de
manejo C, não tem potencial significativo
para investimento de grandes áreas
destinadas ao plantio do café Canéfora,
em virtude dos seus aspectos pedológicos
e ambientais pouco favoráveis ao ótimo
desempenho produtivo da cultura.
A regional do Alto Acre apresenta
apenas 3% de sua área total desmatada
preferencial ao cultivo intensivo da cultura
do café Canéfora. O grande potencial
na regional é para a classe de aptidão
recomendada no nível de manejo C, com
mais de 80% da área.
As regionais do Alto e Baixo Acre
apresentam os melhores pedoambientes
para o cultivo intensivo do estado, desde
que seja no nível de manejo C (alto nível
tecnológico).
Na regional do Baixo Acre a aptidão
recomendada pode apresentar condições
semelhantes às áreas Preferenciais, no
nível de manejo C. No entanto, estudos

específicos de irrigação no período seco
(junho a setembro) devem ser realizados
devido ao elevado déficit hídrico da
regional, resultado dos menores índices
pluviométricos do estado, que ocasiona
solo seco com baixa capacidade de água
disponível para as plantas. Devem-se
associar esses estudos aos de adubação
e calagem por classes de solos para o
máximo aproveitamento e desempenho da
cultura do café Canéfora.
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Anexos

Rodrigues
Alves

Porto Walter

Mâncio Lima

Marechal
Thaumaturgo

Cruzeiro do
Sul

Município

Nível Preferencial Percentual Recomendada Percentual
Pouco
Percentual
Não
Percentual
Total
de
(ha)
área
(ha)
área
recomendada
área
recomendada
área
(ha)
manejo
desmatada
desmatada
(ha)
desmatada
(ha)
desmatada
645
52.609,70
37.720,50
1.213,70
92.189
A
0,3%
23,8%
17,0%
0,5%
0,7%
57,1%
40,9%
1,3%
100%
17.869,60
54.398,80
15.768,50
4.152,60
92.189
B
8,1%
24,6%
7,1%
1,9%
19,4%
59,0%
17,1%
4,5%
100%
12.939,70
60.952,50
17.082,90
1.213,70
92.189
C
5,8%
27,5%
7,7%
0,5%
14,0%
66,1%
18,5%
1,3%
100%
0,6
24.322,20
1.444,70
366,4
26.134
A
0,0%
11,0%
0,7%
0,2%
0,0%
93,1%
5,5%
1,4%
100%
534,1
4.045,20
21.188,30
366,4
26.134
B
0,2%
1,8%
9,6%
0,2%
2,0%
15,5%
81,1%
1,4%
100%
20,8
12.840,70
12.906,00
366,4
26.134
C
0,0%
5,8%
5,8%
0,2%
0,1%
49,1%
49,4%
1,4%
100%
20.973,50
24.935,80
12.327,30
58.237
A
9,5%
11,3%
5,6%
0,0%
36,0%
42,8%
21,2%
0,0%
100%
10.085,53
33.988,27
14.163,06
58.237
B
4,6%
15,4%
6,4%
0,0%
17,3%
58,4%
24,3%
0,0%
100%
13.527,71
30.378,36
14.330,79
58.237
C
6,1%
13,7%
6,5%
0,0%
23,2%
52,2%
24,6%
0,0%
100%
274,00
12.887,90
6.012,50
536,7
19.711
A
0,1%
5,8%
2,7%
0,2%
1,4%
65,4%
30,5%
2,7%
100%
71,10
11.663,90
4.208,70
3.766,90
19.711
B
0,0%
5,3%
1,9%
1,7%
0,4%
59,2%
21,4%
19,1%
100%
105,90
11.648,60
7.420,10
536,7
19.711
C
0,0%
5,3%
3,4%
0,2%
0,5%
59,1%
37,6%
2,7%
100%
11.927,00
33.972,10
207,9
46.107
A
0,0%
5,4%
15,3%
0,1%
0,0%
25,9%
73,7%
0,5%
100%
21.010,60
19.132,00
5.756,60
207,9
46.107
B
9,5%
8,6%
2,6%
0,1%
45,6%
41,5%
12,5%
0,5%
100%
3.897,90
38.679,50
3.321,80
207,9
46.107
C
1,8%
17,5%
1,5%
0,1%
8,5%
83,9%
7,2%
0,5%
100%
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Anexo I. Distribuição das classes de aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do
Juruá.

(

Tarauacá

Jordão

Feijó

Município

C

B

A

C

B

A

0,00%
0,00%
0,00%
9.935,50
7,08%
428,50
0,31%
469,60
0,33%

0,16%

0,14%

3,29%

0,00%

0,00%

0,00%

Nível Preferencial Percentual
de
(ha)
área
manejo
desmatada
69,00
A
0,02%
0,05%
B
0,00%
0,00%
C
0,00%
0,00%
17.002,10
99,55%
0,00%
4.345,30
25,44%
125.802,50
89,68%
13.977,40
9,96%
21.031,60
14,99%

131.763,20
91,18%
64.890,70
44,90%
64.890,70
44,90%

Recomendada
(ha)

6,97%

4,63%

41,67%

1,44%

0,00%

5,63%

21,50%

21,50%

43,65%

Percentual
área
desmatada

0,0%
17.002,10
99,6%
12.656,90
74,1%
3.931,20
2,8%
125.263,20
89,3%
117.890,40
84,0%

Pouco
recomendada
(ha)
10.333,50
7,2%
77.274,90
53,5%
77.557,40
53,7%

39,05%

41,50%

1,30%

4,19%

5,63%

0,00%

76,40
0,4%
76,40
0,4%
76,40
0,4%
606,60
0,4%
606,60
0,4%
884,20
0,6%

0,29%

0,20%

0,20%

0,03%

0,03%

0,03%

Percentual
Não
Percentual
área
recomendada
área
desmatada
(ha)
desmatada
2.346,60
3,42%
0,78%
1,6%
2.346,60
25,60%
0,78%
1,6%
2.064,20
25,69%
0,68%
1,4%
17.079
100%
17.079
100%
17.079
100%
140.276
100%
140.276
100%
140.276
100%

144.512
100%
144.512
100%
144.512
100%

Total
(ha)
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Anexo II. Distribuição das classes de aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do
Tarauacá-Envira.

(

Município Nível de Preferencial Percentual Recomendada Percentual
manejo
(ha)
área
(ha)
área
desmatada
desmatada
Manoel
0
34.199,20
A
0,0%
14,3%
Urbano
0%
90,6%
0
2.314,10
B
0,0%
1,0%
0%
6,1%
0
2.314,10
C
0,0%
1,0%
0%
6,1%
Santa
0
8.824,10
A
0,0%
3,7%
Rosa do
0%
90,1%
Purus
0
0
B
0,0%
0,0%
0%
0,0%
0
0
C
0,0%
0,0%
0%
0,0%
51.538,70
94.129,90
Sena
A
21,5%
39,4%
Madureira
27%
49,1%
2.551,10
108.681,10
1,1%
45,4%
B
1%
56,7%
65.408,70
51.057,90
27,3%
21,3%
C
34%
26,6%
92,1%
9.206,70
94,0%
45.082,30
23,5%
79.518,70
41,5%
75.116,10
39,2%

Pouco
recomendada
(ha)
2.890,20
7,7%
34.775,30
92,1%
34.964,60
92,6%
226,6
2,3%
9.050,70

31,4%

33,2%

18,8%

3,8%

3,8%

0,1%

14,6%

14,5%

1,2%

Percentual
área
desmatada

7,9%
590,4
6,0%
884
0,5%
884
0,5%
52,2
0,0%

Não
recomendada
(ha)
663,8
1,8%
663,8
1,8%
474,6
1,3%
746,5
7,6%
779,7

0,0%

0,4%

0,4%

0,2%

0,3%

0,3%

0,2%

0,3%

0,3%

Percentual
área
desmatada

100%
9.797
100%
191.635
100%
191.635
100%
191.635
100%

37.753
100%
37.753
100%
37.753
100%
9.797
100%
9.830

Total
(ha)
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Anexo III. Distribuição das classes de aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Purus.

(

Xapuri

Epitaciolândia

Brasileia

Assis Brasil

Município

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

A

Nível de
manejo

1%
107,9
0%
0
0%
15.239,40
18%
0
0%
0
0%
14.014,70
9%
10.942,00
7%

1.864,70

0%

0
0%
180,1
1%
2.490,90
9%
0

Preferencial
(ha)

2,72%

3,48%

0,00%

0,00%

3,78%

0,00%

0,03%

0,46%
51%
117.814,70
85%
1.084,30
1%
51.516,20
61%
77.923,90
92%
28.731,40
19%
77.572,60
52%
119.186,20
79%

70.530,70

29,60%

19,26%

7,13%

19,35%

12,79%

0,27%

29,26%

17,51%
13%
20.793,60
15%
72.078,60
85%
6.407,30
8%
7.211,80
8%
84.319,90
56%
21.463,90
14%
19.946,10
13%

18.120,80

4,95%

5,33%

20,94%

1,79%

1,59%

17,90%

5,16%

4,50%

Percentual Recomendada Percentual
Pouco
Percentual
área
(ha)
área
recomendada
área
desmatada
desmatada
(ha)
desmatada
0
11.733,40
0,00%
0,00%
2,91%
0%
41%
7.412,60
4.140,80
0,04%
1,84%
1,03%
26%
14%
20.685,40
5.564,60
0,62%
5,14%
1,38%
72%
19%
154,9
90.361,30
0,00%
0,04%
22,44%
0%
65%
35%
0
0%
11.972,70
14%
11.972,70
14%
0
0%
37.050,70
25%
37.050,70
25%
28
0%

48.199,90

35%

Não
recomendada
(ha)
17.007,50
59%
17.007,50
59%
0
0%
48.199,90

0,01%

9,20%

9,20%

0,00%

2,97%

2,97%

0,00%

11,97%

11,97%

0,00%

4,22%

4,22%

Percentual
área
desmatada

100%
138.716
100%
85.136
100%
85.136
100%
85.136
100%
150.102
100%
150.102
100%
150.102
100%

138.716

100%

28.741
100%
28.741
100%
28.741
100%
138.716

Total
(ha)
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Anexo IV. Distribuição das classes de aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Alto
Acre.

(

Plácido de
Castro

Capixaba

Bujari

C

B

A

C

B

A

C

B

A

C

B

25.170,90
29%
0
0%
0
0%
1.693,10
1%

0
0%
0
0%
19.894,60
17%
901,4
1%
0
0%
48.073,90
37%
0
0%
6.417,20
7%

Acrelândia

A

Nível de Preferencial
manejo
(ha)

Município

0,16%

0,00%

0,00%

2,33%

0,60%

0,00%

4,46%

0,00%

0,08%

1,84%

0,00%

0,00%

Percentual
área
desmatada

54.915,50
63%
0
0%
0
0%
139.905,10
95%

0,1
0%
0
0%
94.820,70
81%
125.882,40
96%
123.826,80
95%
78.685,70
60%
28.701,50
31%
32.362,10
35%

Recomendada
(ha)

12,97%

0,00%

0,00%

5,09%

3,00%

2,66%

7,30%

11,48%

11,67%

8,79%

0,00%

0,00%

Percentual
área
desmatada

7.110,40
8%
2.408,80
2%
2.408,50
2%
5.325,80
4%

Pouco
recomendada
(ha)
0
0%
0
0%
2.086,00
2%
3.302,00
3%
6.258,30
5%
3.929,40
3%
19.117,00
21%
9.039,20
10%

0,49%

0,22%

0,22%

0,66%

2,7
0%
144.515,20
98%
144.515,20
98%
0
0%

Total
(ha)

87.200
100%
146.924
100%
146.924
100%
146.924
100%

116.801
100%
116.801
100%
116.801
100%
130.689
100%
130.689
100%
130.689
100%
91.650
100%
91.700
100%

Continua...

0,00%

13,40%

13,40%

0,00%

Percentual
Não
Percentual
área
recomendada
área
desmatada
(ha)
desmatada
116.801,20
0,00%
10,83%
100%
116.801,20
0,00%
10,83%
100%
0
0,19%
0,00%
0%
603,3
0,31%
0,06%
0%
603,3
0,58%
0,06%
0%
0
0,36%
0,00%
0%
43.831,10
1,77%
4,06%
48%
43.881,10
0,84%
4,07%
48%
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Anexo V. Distribuição das classes de aptidão edafoclimática para o cultivo do café Canéfora nas áreas desmatadas da regional do Baixo
Acre.

(

Senador
Guiomard

Rio Branco

Porto Acre

Município

C

B

A

C

B

A

C

B

A

0
0%
0
0%
41.563,00
31%
1,4
0%
137,6
0%
81.342,50
28%
0
0%
0
0%
9.758,10
6%

Nível de Preferencial
manejo
(ha)

0,90%

0,00%

0,00%

7,54%

0,01%

0,00%

3,85%

0,00%

0,00%

Percentual
área
desmatada
95.749,70
71%
87.885,60
65%
83.556,10
62%
223.738,60
78%
176.075,20
61%
183.141,00
64%
3.402,50
2%
3.471,60
2%
156.514,30
92%

Recomendada
(ha)

14,51%

0,32%

0,32%

16,98%

16,33%

20,75%

7,75%

8,15%

8,88%

Percentual
área
desmatada

Pouco
recomendada
(ha)
5.499,80
4%
13.363,80
10%
9.546,00
7%
16.847,50
6%
64.374,60
22%
23.485,00
8%
698,1
0%
628,5
0%
3.276,70
2%

Percentual
Não
Percentual
área
recomendada
área
desmatada
(ha)
desmatada
33.415,60
0,51%
3,10%
25%
33.415,60
1,24%
3,10%
25%
0
0,89%
0,00%
0%
47.453,30
1,56%
4,40%
16%
47.453,30
5,97%
4,40%
16%
72,2
2,18%
0,01%
0%
165.448,50
0,06%
15,34%
98%
165.448,50
0,06%
15,34%
98%
0
0,30%
0,00%
0%
134.665
100%
134.665
100%
134.665
100%
288.041
100%
288.041
100%
288.041
100%
169.549
100%
169.549
100%
169.549
100%

Total
(ha)
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Anexo V. Continuação.
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CGPE 14414

