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1. INTRODUÇÃO 

Uma estimativa precisa da produtividade do cultivo é importante para o empreendimento 
agronômico e para aos benefícios ambientais da fazenda. Uma estimativa de colheita 
confiável permite que produtores e membros do grupo sejam melhores gestores de 

fazenda, auxilia a adotar práticas agrícolas sadias e traz transparência para a cadeia de 
suprimentos. Além disso, ter números precisos sobre volumes certificados é essencial para a 
credibilidade do Programa de Certificação da Rainforest Alliance e seu sistema de 

rastreabilidade. 
 
Essa orientação cobre diferentes cultivos e contextos de produção. Os princípios básicos 
estão descritos para permitir estimativas de colheita mais precisas, ao mesmo tempo em 

que se reconhece que abordagens diferentes e mais detalhadas (metodologias) são 
possíveis e atualmente são praticadas em alguns contextos. Estimativas de volume precisas 
permitem que os produtores: 

• Gerenciem melhor sua produção. 

• Estimem quanto insumo (por exemplo, fertilizantes, pesticidas) é necessário. 
• Tenham um melhor entendimento do manejo da fazenda. 

• Observem o impacto das melhores práticas agrícolas e otimização de 
produtividade.  

• Gerenciem melhor os relacionamentos de mercado. 

• Estimem a oferta de produto certificado para o próximo ano. 

• Aumentem a confiança entre comprador e produtor, ao indicar de forma mais 
precisa quanto de produto estará disponível para venda. 

• Gerenciem melhor os meios de vida.  

• Estimem a renda com precisão para gerenciar melhor as finanças domésticas. 

• Aumentem a possibilidade de acesso a empréstimos/crédito de instituições 
financeiras. 

 
O requisito 2.1.1 diz que o volume estimado para o próximo ano de certificação é 
determinado anualmente com base em uma metodologia credível aplicada pela gerência 

do grupo ou fazenda. Além disso, para a gerência do grupo, em cada ciclo de certificação 
os inspetores internos visitam uma amostra representativa de membros do grupo e estimam 
a produção do cultivo com base em uma metodologia credível. 
 

Após a auditoria anual realizada por uma Entidade Certificadora, que verifica a produção 
estimada e os volumes bem como a credibilidade da metodologia utilizada, o grupo insere 
os volumes estimados na plataforma de rastreabilidade da Rainforest Alliance, permitindo 

que os grupos vendam seu produto certificado aos seus compradores.  Após a verificação 
de volumes durante a auditoria externa, o grupo reporta o volume total colhido na 
plataforma de rastreabilidade. O grupo compara a colheita real com as estimativas de 
volume para verificar que a metodologia de estimativa é realista.  

 
Para garantir que uma metodologia credível seja utilizada, é essencial: testar a 
metodologia. 

• Treinar os usuários. 

• Verificar que a estimativa reflete o que foi observado em campo. 

• Monitorar a produção de forma contínua e os fatores que a afetam (pragas, 
doenças, condições climáticas). 

• Ao final do ano de certificação, compare a estimativa com o volume real colhido. 

• Para cada novo ano de certificação, compare o volume estimado com as colheitas 

anteriores. 

• Mensure utilizando um sistema métrico (quilogramas ou Kg) ou hectare (ha). 
Essa orientação para estimativa de colheita se refere à implementação dos requisitos da 
norma 1.2.10, uma vez que isso indica áreas de produção e 2.11 e 2.1.2. 
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2. SELECIONE UMA BOA AMOSTRA PARA ESTIMAR 

PRODUTIVIDADE 

A produtividade do cultivo é o volume de cultivo produzido por unidade de área de terra 
ou por planta por ano. Dependendo do cultivo, a produtividade pode ser determinada 
utilizando diferentes tipos de produto (por exemplo, café verde/pergaminho, folhas 
verdes/chá preparado). 

 

Cultivo 
Estimativa de 

campo 

Subproduto na Plataforma 

de Rastreabilidade 

Rainforest Alliance  

Unidade de 

mensuração 

Café Cerejas Cerejas, pergaminho, café 

verde 

Kg 

Cacau Amêndoa de 
cacau seca 

Amêndoa de cacau seca Kg 

Chá Folhas verdes Chá Preparado Kg 

 

Monocultura 
No caso de cultivos produzidos em monocultura, o espaçamento entre as plantas é 
geralmente o mesmo ao longo de todas as quadras. Nesses casos, a estimativa de volume 
pode ser feita ao multiplicar a área de cultivo certificado do produtor por uma estimativa 

de produtividade média das quadras do produtor. 
 

 
 

Imagem do cálculo 1: Volume Certificado Estimado por Membro do Grupo com Monocultura. 

 

Sistemas de produção agrícola diversificados 
Em sistemas de produção agrícola diversificados, o total de volume certificado não pode 

ser calculado trabalhando com a área total de produção. Portanto, é estimada com base 
na produção por árvore ou arbusto. O volume certificado total é então calculado ao 
multiplicar o número de árvores/arbustos pela produtividade média estimada por 
árvore/arbusto. 

 

 
 

Imagem do cálculo 2: Volume Certificado Estimado por Grupo Produtor com o número de árvores/arbustos. 
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Se a estimativa de volume por produtor é feita com base na produção por árvore/arbusto 

ou pela produção por área certificada (produtividade), a gerência do grupo pode 
eventualmente multiplicar a média de volume certificado por uma amostra representativa 
de membros do grupo pelo número total de membros do grupo. 
 

 
 
Imagem do cálculo 3: Estimativa do Volume Certificado por Grupo Produtor por amostra representativa. 

 

Um aspecto crucial da obtenção de uma estimativa precisa em nível de grupo é uma boa 

metodologia para selecionar uma amostra representativa de membros de grupo. Aqui você 

pode encontrar os passos básicos para selecionar uma boa amostra:  

 

1. Escolher o tamanho da amostra. 
O tamanho da amostra pode depender da área de produção total e de sua 

homogeneidade. Em áreas mais diversas, o tamanho da amostra precisa ser maior para ter 
uma representação adequada da área. O tamanho da amostra pode cobrir de 5% a 10% 
da área total. 
 

2. Escolha os membros do grupo a serem incluídos. 
Ao preparar uma amostra de membros do grupo, inclua ao menos os seguintes elementos:  

- Os produtores representando produtividades mais altas e mais baixas por hectare 

nos grupos de produtores, com base em estimativas de produtividade anteriores e 
atuais, se essa informação estiver disponível. 

- Produtores com áreas menores e maiores. 
- Produtores cobrindo as diferentes características geográficas e climáticas na área 

certificada.  
- Se possível, selecione produtores que fizeram estimativas de colheita precisas em 

anos anteriores, desde que sua área seja grande o suficiente para representar a 

área total. 
 
É melhor não incluir o seguinte: 

- Os produtores que registraram diferenças significativas entre a produtividade 
estimada e a colheita do ano anterior, uma vez que isso sugere que a estimativa de 
colheita não era precisa. 

- Os produtores que tiverem não-conformidades relacionadas com a estimativa de 

volume, já que sua informação pode não ser precisa ou confiável. 
Esses grupos de produtores devem primeiro ser ensinados como realizar estimativas de 
colheita precisas, que são verificadas durante as inspeções internas. 

 

3. Implemente a metodologia de estimativa de colheita em uma amostra de produtores. 
Isso é feito utilizando os métodos descritos nos capítulos a seguir. 
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3. ESTIMATIVA DE PRODUTIVIDADE PRECISA. 

A precisão do volume certificado está em dois parâmetros: a produtividade por área ou por 
árvore/arbusto e a área certificada. Os fatores básicos para determinação da 
produtividade são os seguintes: 

• O número de todas as quadras da fazenda.  

• A localização e tamanho das quadras da fazenda para determinar a sua área 
certificada (geralmente medido com dispositivos GPS).  

• O número e idade das plantas.  

• O espaçamento das plantas. 

• Os tipos de variedades/cultivares utilizados. 
 
Ao determinar a área certificada, utilize uma ferramenta GPS que esteja amplamente 
disponível e que seja considerada um método confiável ao ser utilizada (veja o Anexo). Isso 

permite ter uma coleta de dados mais consistente e precisa que estimar os locais ou áreas 
utilizando mapas de papel ou um compasso para medidas de distância. 
 
Em muitos países, agências governamentais utilizam títulos de terra oficiais indicando o 

tamanho da fazenda. Estes são documentos oficialmente reconhecidos, e também são 
considerados um método confiável para determinar o tamanho da área certificada por 
produtor. A gerência do grupo deve não obstante, verificar durante as inspeções internas 

que a fazenda não foi dividida ou vendida desde que o título oficial foi emitido. 
 
A precisão da produtividade depende de muitos fatores, incluindo condições ambientais e 
práticas agronômicas implementadas pelos produtores. Sempre quando a metodologia é 

utilizada, a estimativa final deve ser ajustada com base nas seguintes informações: 

• Se disponível, média local ou produtividade potencial da área para propósitos de 

comparação (por exemplo, fornecida pelos departamentos de agricultura, serviços 

de extensão etc.). 

• Práticas implementadas de Manejo Integrado de Pragas (MIP). 

• Fertilidade do solo e manejo nutricional do solo. 

• Estado sanitário do cultivo (pressão de pragas e doenças e seu manejo). 

• Sistema de cultivo (consórcio ou monocultura - a densidade do cultivo certificado 

afetará a produtividade). 

• Práticas agrícolas (nível de poda, manejo do mato, irrigação etc.). 

• Condições climáticas e padrões de precipitação. 

• Mão-de-obra.  

• Método de colheita. 

• Requisitos de qualidade para o produto colhido (por exemplo, para chá: duas folhas 

e uma gema, ou três folhas e uma gema etc.). Para Café: apenas cerejas 

maduras/mistas/secas. 

Estes aspectos da produção do cultivo tem um impacto substancial na sua produtividade. 

Essa é uma das razões que explicam a variação substancial que ocorre entre países, regiões, 
fazendas e até mesmo dentro de fazendas. Uma avaliação cuidadosa de cada um desses 
parâmetros deve eventualmente ser traduzida em melhores estimativas da produção do 
cultivo. Para grupos,  para aumentar a precisão das estimativas, a Rainforest Alliance 

encoraja utilizar as seguintes metodologias; 
- Arquivo digitalizado e centralizado com todas as informações relevantes (veja 

posteriormente nessa orientação). 

- Dados de série histórica sobre volumes colhidos para cada uma das quadras da 
fazenda, possivelmente em formatos digitais. Entre outros propósitos, isso é para 
triangular os registros da plantação com estimativas de produção de cultivo locais 
por institutos de pesquisa local e/ou extensionistas. 

- Mapas. 
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4. COMO MELHORAR AS ESTIMATIVAS DE VOLUME 

CERTIFICADO 

Embora o processo para estimativa de produtividade e de volume possa envolver pessoas 
diferentes dentro da gerência do grupo ou da fazenda, é importante que mais de uma 
pessoa tenha uma visão geral de todo o processo e se assegure de que a metodologia 
esteja bem implementada e que dados, observações e aprendizados não sejam perdidos. 

Essa pessoa deve ter um bom entendimento da produção do cultivo, ser alfabetizada e 
estar confortável com os números.  A pessoa responsável pelos processos de estimativa de 
produtividade e de volume deve ser responsável por implementar os passos mostrados na 

imagem abaixo. 
 
Embora esse processo possa implicar em responsabilidades para pessoas diferentes dentro 
da gerência do grupo ou da fazenda, é importante que mais de uma pessoa tenha uma 

visão geral de todo o processo e se assegure de que a metodologia esteja bem 
implementada e que dados, observações e aprendizados não sejam perdidos. Essa pessoa 
deve ter um bom entendimento da produção do cultivo, ser alfabetizada e estar 

confortável com os números. 
 
 

 
Figura 1: Como melhorar as estimativas de volume certificado  
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Os passos na figura 1 estão descritos com mais detalhes aqui: 

1. Estabelecer uma metodologia credível para calcular a área certificada e a 
produtividade de cada produtor. 

2. Aplicar a metodologia:  
a. Testar a metodologia 

b. Treinar as pessoas responsáveis pela estimativa de volume. 
c. Calcular o volume para uma amostra representativa de unidades de 

produção e de fazendas.  

3. Comparar os dados 
Verificar o volume certificado de cada produtor com a colheita dos anos anteriores, 
vendas totais dos produtores e relatórios de inspeção interna (requisito 1.4.1). 
Levando em consideração os riscos que possam influenciar as estimativas de 

volume. Isso pode incluir riscos para a cadeia e suprimentos: riscos que influenciem a 
precisão dos seus dados podem estar nos centros de coleta de sua cadeia de 
suprimentos ou na multi-certificação dos seus membros de grupo. 

1. Faça o monitoramento da produção real 

Estabeleça um sistema para verificar a produção real. Isso pode ser feito, por 
exemplo, com verificações regulares em um número representativo de produtores 
para consolidar informações sobre o estado do cultivo e das quantidades 

produzidas. 
2. Analisar os dados 

Após a época de colheita, a produção real precisa ser comparada com a 
produção estimada. Se discrepâncias entre as duas forem encontradas; 

• Identifique a causa das diferenças e estabeleça medidas para prevenir que 

tais diferenças ocorram. Isso pode incluir a melhoria da sua metodologia 

(passo 1) e o treinamento de seu inspetor interno (passo 1). 

• Modifique o volume certificado estimado na sua lista de membros de grupo 

(2.1.1) para um novo ciclo de certificação. 
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5. ESTIMATIVAS DE PRODUTIVIDADE PRECISAS PARA 

CACAU 

A estimativa de produtividade e de volume explicada abaixo é sensível ao tempo.  A 
gerência do grupo/fazenda deve primeiro avaliar os melhores meses para implementar a 
metodologia. Uma vez que esse método é baseado na contagem de frutos, o melhor 
momento é logo antes do início da colheita, quando os frutos já não estão tão pequenos e 

poderiam correr o risco de jamais atingir a maturação, e isso levaria à uma estimativa 
incorreta.   
 

Após avaliar os melhores meses para realizar a metodologia, e após determinar a área 
certificada, seja através de uma ferramenta GPS (polígono) ou com documentos oficiais 
reconhecidos, as estimativas de produtividade e volume são calculadas a seguir:  

 

Passo 1: Densidade das árvores produtivas de cacau nas fazendas amostradas 
O primeiro passo é determinar a densidade das áreas produtivas (número de árvores 

produtivas por hectare), que pode ser feito na fazenda de cada membro do grupo. De 
forma alternativa, isso pode ser calculado por uma amostra representativa de fazendas (por 
exemplo, raiz quadrada do número de todos os membros do grupo). O número médio de 
árvores produtivas por hectare para essas fazendas amostradas é então calculado e 

aplicado para todos os membros do grupo. As explicações abaixo são baseadas em uma 
amostra do número de produtores: 
 

A densidade das árvores produtivas pode ser determinada com base nas áreas 
amostradas. Para isso, uma ou mais áreas de 10 metros por 10 metros (100m²) é definida em 
uma parte representativa de cada fazenda amostrada. 
 

Se a fazenda não for homogênea, como orientação geral a área amostrada não deve 
estar em áreas onde não exista produção, tais como:  

a. Campos recém-plantados. 
b. Campos abandonados.   

Ao calcular a produtividade geral, a área dos campos sem nenhuma produção deve ser 
excluída. 
 

Em cada uma das áreas amostradas, o número de árvores produtivas é contado. Se mais 
de uma área amostrada está definida, o número médio de árvores produtivas por área 
amostrada é calculado.  
 

Essa contagem resultará no número de árvores produtivas por 100m². Esse resultado precisa 
ser multiplicado por 100 para obter a densidade de árvores produtivas por hectare. 
 

 
Imagem do cálculo 4: Densidade das árvores produtivas nas fazendas amostradas 
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Passo 2: Densidade das árvores produtivas para todo o grupo  
Uma vez que o número médio de árvores produtivas por hectare for determinado para 

cada fazenda amostrada, a média de todas essas fazendas amostradas pode ser 
calculada para obter a densidade de árvores produtivas média para todo o grupo. 
 

 
Imagem do cálculo 5: Média de árvores produtivas para todo o grupo. 
 
Nota: A faixa de densidade na qual a produtividade dos campos será otimizada está entre 

800 e 1300 árvores de cacau por hectare (presumindo que a fazenda não esteja em 
consórcio com outros cultivos). Abaixo dessa faixa, os produtores não estão fazendo o 
melhor uso do espaço em seus campos, e são encorajados a renová-los. Acima dessa faixa, 

as árvores de cacau entram em competição umas com as outras por recursos (luz, 
nutrientes, água) e a probabilidade de doenças aumenta. Os produtores são encorajados 
a remover algumas de suas árvores para dentro da faixa de densidade de árvores ideal.  

 

Passos 3 e 4: Contagem dos frutos nas árvores produtivas para cada membro do 
grupo  
Uma vez que a densidade de árvores foi determinada e aplicada a todos os membros do 

grupo, os frutos nas árvores produtivas precisam ser contados para determinar a 
produtividade e volume estimados.  
A contagem de frutos é feita na fazenda de cada membro do grupo em um número 
representativo de árvores produtivas adjacentes. O número de árvores nas quais a 

contagem de frutos é baseada na densidade de árvores produtivas para todo o grupo 
dividido por 100 (o resultado representa o número de árvores produtivas que seriam 
encontradas em uma área amostrada de 10m por 10m). 

 

 
 Imagem do cálculo 6: Árvores produtivas para fazer a contagem de frutos em cada fazenda. 
 

Os frutos desse número de árvores produtivas amostradas são então contados nas fazendas 

de cada membro do grupo: 

Árvore Número de frutos por árvore produtiva 

Árvore 1  

Árvore 2  

Árvore 3  

Árvore 4  

Árvore ...  

Árvore ...  

NÚMERO TOTAL DE FRUTOS NAS ÁRVORES 

PRODUTIVAS AMOSTRADAS: 
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Não é recomendado incluir frutos muito pequenos (de cerca de 5cm de comprimento) na 

contagem, pois é improvável que amadureçam completamente. Se a contagem de frutos 
é feita uma vez que a maioria dos frutos já está maduro é importante perguntar ao produtor 
sobre a quantidade relativa de cacau colhido nas últimas semanas anteriores para incluir 
esse volume na estimativa.  

 

Passos 5 e 6: Calculando a produtividade de cacau estimada  
Uma vez que os frutos das árvores produtivas amostradas foram contados, a produtividade 
do cacau pode ser estimada.  
 

O número de frutos por árvore é primeiro determinado com base na soma do número de 
frutos contados na amostra de árvores produtivas: 
 

 
Imagem do cálculo 7: Média de frutos por árvore produtiva 

 

O número médio de frutos por árvore é então utilizado para calcular a média de produção 
de amêndoa de cacau por árvore, sabendo que em média um fruto é equivalente a 0,04 
Kg de amêndoas de cacau. 
 

 
Imagem do cálculo 8: Média de frutos por árvore produtiva 
 
Finalmente, a produção de amêndoa de cacau por árvore é multiplicada pela densidade 
de árvore por hectare para obter a produtividade. 
 

 
Imagem do cálculo 9: Produtividade estimada 
 

Passo 7: calculando utilizando o volume estimado e ajustando às condições locais  
Como último passo, a produtividade por hectare é multiplicada pela área certificada total 
para obter o volume estimado e então ser ajustado com base nos fatores mencionados no 
capítulo 3 deste documento. 
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Imagem do cálculo 10: Média das amêndoas de cacau produzidas. 
 

Por exemplo, sem controle de pragas e doenças (como pouca poda e/ou manejo do 
mato, ou remoção de frutos infestados), pode-se esperar que parte dos frutos sejam 
perdidos, e com isso, precisem ser deduzidos do volume de estimativa geral anual. 
 

 
Imagem do cálculo 11: Quantidade final de amêndoa de cacau produzida. 
 
Os passos 3 a 7 também podem ser feitos com uma amostra representativa dos produtores 
(idealmente, na mesma área amostrada utilizada para estimativa da densidade de árvores 
- Passo 1), e então extrapoladas para outros membros do grupo que tenham condições 

agrícolas similares. É particularmente importante, nesse caso, comparar e ajustar o valor das 
estimativas de volume extrapoladas com base nas observações de campo dos inspetores 
internos e na informação de produção do ano anterior.  

  
 

Utilizando uma metodologia com base em observação-adotada para 

estimativa de produção de cacau. 
 
Para cacau, um método de estimativa de produtividade é o método da observação-
adotada. Os Detentores de Certificado são encorajados a fazer o uso deste método 
quando possível. Esse método é descrito abaixo de forma resumida.  

 
Esse método pode resultar em uma estimativa de produtividade robusta, mas sua utilização 
demanda treinamento apropriado. Posteriores orientações quanto ao uso dessa 

metodologia estarão disponíveis na Rede de Aprendizagem da Rainforest Alliance através 
de https://learn.ra.org/. 
 
As conduções das observações foram apoiadas por Mars Wringley, como forma de 

observar as práticas e condições agrícolas que estão correlacionadas com as 
produtividades gerais. Essa metodologia envolve dois passos principais: 
 

Passo 1: Divisão das quadras:  
Ao iniciar o trabalho com a observação-adotada pela primeira vez, a fazenda é dividida 

em “quadras homogêneas”. Essas são as partes da fazenda onde as condições das árvores 
são as mesmas e onde as árvores todas precisam das mesmas intervenções para atingir 
uma alta produtividade. Uma quadra pode ser indicada em um mapa de papel, ou melhor, 

em um mapa digital. Mapas digitais para toda a fazenda existem com frequência, e nesses 
casos as fronteiras entre as quadras precisam ser adicionadas. Se toda uma fazenda é 
homogênea, apenas uma quadra é indicada para toda a área da fazenda. 
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Passo 2: Coletando informações da observação-adotada: 
O observador visita uma quadra e faz 14 observações em relação a critérios específicos: 

Material de plantio.  
1. Genética do material de plantio.  
2. Idade da árvore. 

3. Densidade da árvore. 
4. Saúde da árvore. 
5. Doença debilitante. 
6. Poda. 

7. Saúde, estado de pragas e doenças. 
8. Manejo do Mato. 
9. Colheita. 

10. Sombreamento. 
11. Condições físicas da terra agrícola. 
12. Saúde do solo. 
13. Formulações dos Fertilizantes e Recomposição dos Nutrientes Orgânicos. 

14. Aplicações de Fertilizantes e Nutrientes Orgânicos. 
 
As 14 observações são categorizadas como Bom/Ruim ou Bom/Médio/Ruim, dependendo 
da observação. O sistema parte da premissa de que uma produtividade alvo ideal 

potencial de 1,5 a 2 Ton. de cacau por ano por hectare pode ser atingida.  

• Cada observação que é classificada como Bom apoiará a produtividade potencial 
alvo a ser atingida. 

• As observações classificadas como Médio ou Ruim reduzirão o potencial em uma 

certa porcentagem dependendo de sua severidade.  
A estimativa de produtividade final em uma quadra é derivada da redução do potencial 
para cada intervenção que pontue abaixo de Bom e na produtividade de toda a 
plantação que é determinada ao somar os volumes de todas as quadras. 
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6. ESTIMATIVAS DE PRODUTIVIDADE PRECISAS PARA CAFÉ 

 
Após ter mapeado a área, os Detentores de Certificado podem fazer estimativas de 
produtividade ao tomar os seguintes passos por membro de grupo. Essa metodologia pode 

ser utilizada quando as cerejas estão presentes no campo. Se houver mais de uma colheita 
por ano, as estimativas de produtividade levam em consideração todas as colheitas.  
 

Passo 1: Contagem de árvores para calcular a densidade do plantio de café. 
Contar as árvores produtivas em um hectare. Veja o anexo 1 para um exemplo de 

metodologia.  
Nesse exemplo, existem 1500 árvores/hectare. 
 

Passo 2: Tome uma amostra  
Em uma quadra, desenhe uma linha imaginária. Essa linha deve percorrer todas as áreas 

representativas da fazenda em termos de variedade e idade de plantas e de qualidade de 
solo. Nessa linha, identifique três pontos onde exista uma boa diversidade de produtividade. 
Em cada ponto, escolha cinco árvores representativas em termos de produtividade e siga 
os próximos passos. 

 

 
Imagem da linha imaginária 1. 
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Passo 3: Contar ramos e cerejas 
A contagem deve ocorrer durante a época de colheita. Para cada árvore, conte o número 

de ramos e escreva. Após isso, escolha quatro ramos de tamanho médio em quatro 
direções, conte todas as cerejas nos ramos e calcule a média. Uma vez que você tenha o 
número de cerejas por ramo e o número de ramos por árvore, você pode calcular o 

número de cerejas por árvore. Complete a seguinte tabela: 
 

 
 

 

Passo 4: Estimativa de produtividade  
Para determinar o peso do café verde por árvore, faça o seguinte cálculo:  
 
O primeiro passo é calcular o peso médio de cerejas por árvore. Isso pode ser feito ao pesar 

as cerejas contadas e dividir o peso pelo número de cerejas.  
Nesse exemplo, utilizamos 1/600Kg como o peso de uma cereja. 
 

Imagem do cálculo 12: Peso médio das cerejas por árvore. 
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O segundo passo é calcular o peso do café verde por árvore, ao usar a taxa de conversão 

1 para 7,7. Por exemplo: Kg e café verde por árvore = 3,4/7,7 = 0,486Kg de café verde por 
árvore. 
 

Imagem do cálculo 13: Peso de café verde por árvore 

 
Para ter a estimativa de produtividade por hectare, multiplique pelo número de árvores 

identificadas no passo 1: 
 

 
Imagem do cálculo 14: Estimativa de produtividade por hectare 

 

Passo 5: Estimativa de volume  
O último passo é multiplicar a estimativa de produtividade pelo tamanho da área 
certificada e obter o volume estimado. 
  



 

SA-G-SD-8-V1PT 
18 

7. ESTIMATIVAS DE PRODUTIVIDADE PRECISAS PARA CHÁ 

Diferente das outras commodities mencionadas, o chá é um cultivo contínuo (ou quase 
contínuo) e é colhido ao longo do ano na maioria das regiões. Ele também se caracteriza 
pelos ciclos de poda de 3 a 5 anos de duração. A área de produção de chá varia com o 

ano de ciclo de poda em que a quadra está.  
 
A produtividade é calculada para o ano calendário, de janeiro até dezembro ou por 12 

meses dependendo do ano financeiro de cada uma das organizações produtoras, por 
exemplo de julho/junho até abril/março.  
 
É comum para as plantações que a produtividade seja calculada em quilos de chá 

preparado por hectare.  
As pequenas fazendas também trabalham com cálculos em quilos de folhas verde por 
arbusto, o que pode ser convertido para quilos de folha verde por hectare ou acre. Isso pode 

ser convertido para chá preparado por hectare com base nas taxas de conversão da 
fábrica.  
 
As estimativas de produtividade para chá são comumente baseadas em dados históricos. A 

estimativa de produtividade é posteriormente influenciada por fatores incluindo: 
- Método de colheita (mecânico ou manual). 
- A qualidade desejada da colheita, por exemplo, duas folhas e uma gema ou três 

folhas e uma gema, e o número de rodadas/intervalos de coleta (variando de 1 a 4 
rodadas/intervalos de coleta por mês/arbusto). 

- Idade dos arbustos de chá. 
- Estágio do ciclo de poda dos arbustos colhidos, altura da poda e outras práticas de 

manutenção incluindo o controle da altura. 
- O programa de fertilização (tipo e quantidades de fertilizantes aplicados, tempo e 

condições durante a aplicação do fertilizante, método de aplicação, aplicações 

divididas ou anuais etc.). 
- Cobertura do campo com arbustos (o campo todo está coberto ou existem lacunas, 

por exemplo, devido a arbustos faltando, árvores de sombra e outros elementos 
dentro do campo de chá?). 

- Tipos de clones. 
- Espaçamento das plantas. 
- Tempo entre a colheita e o peso (a época também afeta isso, por exemplo, época 

de seca e época de chuva). 
 

A estimativa de produtividade pode ser feita tomando os seguintes passos: 

Passo 1: 
A estimativa de produtividade começa com o mapa da fazenda, conforme o requisito 1.2.10. 
Esse mapa (para fazendas pequenas, também o registro de grupo) pode ser utilizado para 
identificar áreas onde possa haver diferentes características que influenciem a 

produtividade, com base nos aspectos mencionados acima. 

 

Passo 2: 
Para fazendas maiores, o cálculo da produtividade é baseado na área em cultivo, que será 
mais clara a partir dos polígonos GPS, e no histórico de produtividade e outros fatores 
mencionados acima. 
 
Em fazendas muito pequenas, onde não existe uma quadra consolidada para a qual a 

área possa ser calculada, o cálculo de produtividade é feito com base no número de 
arbustos. A contagem de arbustos para cada quadra é identificada e categorizada com 
base nas características relevantes, incluindo o ciclo de poda. Isso é feito para todas as 

fazendas e quadras estabelecidas. 
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Passo 3: 
Com base nos registros feitos em nível de fábrica e na média de produtividade por arbusto, 

o produtor calcula a média em quilos de produção por arbusto de chá. 
 

Passo 4: 
A estimativa de volume para a safra atual é calculada ao multiplicar a média de quilos de 
produção de folha verde por árvore (passo 3) pelo número de arbustos de chá contados no 

passo 2. 
 

Passo 5: 
A produtividade estimada para cada quadra é adicionada para eventualmente obter um 
volume geral em folhas verdes. 

 

Passo 6: 
As folhas verdes são convertidas em chá preparado utilizando a taxa de conversão local. 
Uma tabela com números como exemplo: 
 

Quadra: Área 

(ha) 

Número de 

arbustos 

(#) 

Produtividade média por 

arbusto por ciclo de poda 

por ano(kg/arbusto/ano) 

Volume estimado geral 

para essa quadra 

(kg) 

Quadra 
1 

0,3 1200 1,8 1200 x 1,8 =2160 

Quadra 
2 

0,6 2000 1,7 2000 x 1,7 = 3400 

Quadra 

3 

    

Quadra 
4 

    

Quadra 
... 

    

Quadra 
... 

    

 

No contexto da plantação 
Para colheita mecanizada ou para colheita com tesouras, pode haver resíduos do produto 
colhido. Para ter dados de volume o mais limpo possível, é sugerido pesar o volume 
novamente após a limpeza, ou utilizar um método para calcular taxas de conversão. É 

importante anotar o método para tal conversão no documento de metodologia de 
estimativa de produtividade. 
 

 


