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CUSTOS DE PRODUÇÃO DE CAFÉ CONILON NO ESTADO DO ACRE
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Os custos de produção representam um referencial para os produtores na tomada de decisões relacionadas a
investimento na cultura e ao nível de tecnologia de manejo para a cultura já implantada. Do ponto de vista
público, representa uma importante fator de determinação de políticas para o Setor, especialmente crédito
rural, tributação e preços mínimos. Para a cultura do café, no ano de 2001/2002 essas informações tornaram-
se de grande relevância pelas baixas cotações do produto nos mercados internos e externo. Este trabalho teve
como objetivo apresentar uma estimativa dos custos de produção de café da variedade Conilon, para a safra
2001, no estado do Acre. Foram determinados os custos fixo, variável e total, considerando o modelo de
sistema de produção mais adotado (típico) no município de Acrelândia, principal polo de produção de café no
Estado. Na análise considerou-se uma lavoura em fase estabilizada de produção, com 5 anos de idade. A
avaliação de custos de produção do café foi fundamentada na operacionalização dos recursos que compõem
os custos fixos e variáveis. Na avaliação dos ativos fixos, utilizou-se da depreciação apropriada pelo método
linear. Os recursos analisados no processo produtivo da cultura do café foram: terra, benfeitorias, equipamentos,
formação da lavoura e impostos fixos. Quanto aos custos variáveis, considerou-se as despesas com mão-de-
obra, insumos (inseticidas, adubos,..), combustíveis, ferramentas e manutenção de equipamentos. O custo
fixo foi estimado em R$ 550,00 para cada hectare e o custo fixo em R$ 801,00. O custo total é definido pelo
somatório do custo fixo e do custo variável, resultando em um valor de R$ 1.351,00. Considerando que o
preço mais ocorrente do café na época de safra foi de R$12,00 por saca de 40 kg de café Conilon em coco
(R$ 0,30 por kg de café), para uma produtividade média de 2.000 kg de café em coco por ha, verifica-se que
as receitas com café, de cerca de R$ 600,00 por ha, não foram suficientes para cobrir os custos variáveis
com a cultura. Seria necessário um preço de café de cerca de R$ 16,00 por saca de café em coco para cobrir
apenas os custos variáveis e de R$ 27,00 por saca de café em coco para cobrir os custos totais de produção.
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