
CAFÉ 
SUSTENTÁVEL
É o que mostram os resultados dos estudos realizados na 
Chapada Diamantina

Sim, é possível conciliar 
produção agrícola e  

conservação da 
biodiversidade!

Uma maior quantidade de abelhas na cultura do café pode 
aumentar a rentabilidade dos produtores em até 30%, 

além de trazer outros benefícios.

A maioria dos cultivos agrícolas, a 
exemplo do café, depende em algum 
grau dos polinizadores

A polinização ( ) é o processo de setas azuis
transferência dos grãos de pólen das 
anteras ( ) para os estigmas ( )laranja amarelo

Esse processo garante a 
formação de frutos e 

sementes e a reprodução 
de diversas plantas, 

sendo um dos principais 
mecanismos de manutenção 

e promoção da 
biodiversidade na terra

As abelhas são os principais polinizadores



Estudos, realizados na 
Chapada Diamantina, 

evidenciaram que apenas 
uma visita da abelha Apis 

mellifera nas flores de 
café  é suficiente para 

depositar grãos de pólen 
nos estigmas das flores, 

que produzirão frutos 
mais pesados e de 

melhor qualidade. Já as 
flores não visitadas por 

essas abelhas, produzem 
frutos com tamanho e 

peso mais variáveis 
(grandes e pequenos), o 

que diminui a 
produtividade média

Isso demonstra a 
importância das abelhas 
para maior rendimento 
do café
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As pesquisas também mostraram que o modo como as áreas 
agrícolas e naturais estão distribuídas, o estado de conservação 
das áreas naturais, a riqueza de plantas silvestres, e o porte 
dessas plantas, são fundamentais para a manutenção das 
abelhas nas paisagens agrícolas da Chapada Diamantina

Nos locais onde há maior 
variedade de ambientes, 

com proporções similares 
de agricultura e vegetação 

natural, há maior 
diversidade de recursos 
como alimento e abrigo. 

Nesses locais  
encontramos mais 

espécies de abelhas 
visitando as flores

Em fazendas onde a 
proporção de áreas 

cultivadas é inferior a 40%, 
há maior variedade de 

ambientes. Em cenários 
como esse, a agricultura 
pode ser uma aliada na 

proteção da biodiversidade

Proporção de áreas cultivadas
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Os resultados das investigações também mostraram que 
cafezais mais próximos da vegetação natural, e com práticas 
agrícolas de baixo impacto à biodiversidade, possuem mais 

polinizadores (principalmente abelhas), e proporcionam maior 
rendimento desses cultivos para os produtores rurais

Os polinizadores 
podem aumentar a 

produção do café em 
até 30%!!!
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Quais são essas práticas agrícolas de 
baixo impacto?

 Presença e conservação de áreas naturais no entorno dos 
cultivos

 Manutenção de faixas de plantas não cultivadas  próximas aos 
cultivos

 Cultivos consorciados e/ou policultivos
 Manejo integrado de pragas e doenças
 Redução ou eliminação do uso de agrotóxicos
 Controle biológico de pragas e doenças
 Sistemas  agroflorestais, dentre outras

Além de serem 
amigáveis à 

biodiversidade essas 
práticas proporcionam 
maior produtividade e 

rendimento dos cafezais

$$$$$$$$$

Café



Esses estudos foram desenvolvidos por pesquisadores da Rede de Pesquisa para conservação e 
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Contribuíram para a realização desses estudos:
Fazendas: Terramater (Adeodato e Telma), Floresta (Nelson, Acácio e Lucas), 

Mussambé (Padre Neci, Noner e Liaci), Paraguaçu, Dois de Julho, Três 
Irmãos, os cafeicultores dos Brejos dos Aguiar, Caraibas, Malhada e Pau 
Ferrado, e o projeto Semeando Águas do Paraguaçu, da Conservação 
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Além do maior rendimento financeiro, essas práticas de baixo 
impacto à biodiversidade, podem proporcionar melhores 

condições de vida no campo
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