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2 - Fases do café 

Assim como qualquer outra cultura, o café necessita de condições 
climáticas ideais como:  

___________________, com temperatura média em torno de ___________ 
(temperaturas muito baixas não são aceitáveis para seu desenvolvimento); 

É necessário que a região tenha ____________ entre 1200 e 1800 mm anuais, 
distribuídas de forma que atinjam os períodos de desenvolvimento 
_______________. 

O café é uma cultura ___________, desta forma tem a necessidade de 
implantação do __________, para depois ter o ciclo produtivo anualmente. 

Quando as plantas já estiverem produzindo, serão necessários os 
____________, que iniciam junto ao ano safra do café, começando em setembro 
e finalizando em 30 de agosto.  

Paralelo a esta ação, inicia também a programação de ________________, e a 
parte de correção.  

Com a análise de solo a partir de outubro inicia-se a _____________, geralmente 
parcelado em 3 a 4 vezes. Depende do produtor, esses tratos geralmente se 
iniciam com a chegada das __________ e vai até fevereiro mais ou menos.  

O controle de _____________ é constante no pomar, caso as lavouras precisem 
de alguma _________, seja qual tipo de poda for, o ideal é que ela seja realizada 
o mais breve possível, ou seja, logo após a ___________.  

 

Sobre as fases do café, podemos classificar da seguinte forma: 

A primeira fase é a __________, iniciando em agosto e vai até novembro, com 
pico em setembro e outubro. Em seguida vem a Formação do ______________ 
que vai de outubro a dezembro, a expansão dos frutos se inicia em novembro e 
vai até janeiro e a granação dos frutos se inicia em janeiro e vai até abril. A 
____________ se inicia em março e vai até junho, já a ______________ é bem 
ampla, inicia próximo de março e vai até dezembro, com o pico de maio a agosto. 
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Estimativa mensal de colheita: 

 

 

Outra característica importante do café é que ele sofre de ______________, 
que nada mais é que a produção ____________ em um ano e ____________ 
em outro.  

Outro impacto muito grande é o do _____________, como geadas, granizo e 
seca, que de épocas em épocas acaba prejudicando de forma muitas vezes 
definitiva a __________, impedindo que o produtor tenha receita da área afetada 
naquele ano.  

Com a ___________, esse impacto pode ser ainda ___________, 
principalmente porque ela encerra um ________ produtivo. Basicamente, a 
planta do cafeeiro que foi afetada pela geada de fato, ou seja, ela queimou suas 
folhas, inicialmente não vai produzir o ________ ciclo, e dependendo da força 
da geada ela pode inclusive __________.  
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Então se faz necessário entender a ___________, a idade da planta, e 
juntamente com o técnico específico, um agrônomo, decidir pela ____________ 
e pelo ______________, bem como, pela receita de acordo com o tamanho do 
dano, pois automaticamente ele impacta no _________________. 

 

Altitudes entre 600 e 1500 m - 18 °C e 24 °C – precipitação - vegetativo e 
frutificação – perene – pomar - tratos culturais - amostragem de solo – 
adubação – chuvas - daninhas - poda – colheita – florada – Chumbinhos – 
maturação – colheita – bienalidade – maior – menor – clima - produção – 
Geada – maior – ciclo – próximo – morrer – intensidade – renovação – 
esqueletamento - mercado comercial 
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