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O Planalto de Vitória da Conquista apresenta uma diversidade geoambiental, uma vez que sua formação fica 

encravada entre o litoral e o sertão, agregando características singulares desses ambientes distintos. Dessa forma, o 

recorte regional para a implantação da cafeicultura, embora estudos foram feitos para além da borda oriental do 

Planalto, se concentrou nessa faixa, com pequenos plantios na parte central. As condições de solo na vertente a na 

borda oriental do Planalto permitiu uma melhor avaliação, marcada pelas condições climáticas envolvendo 

pluviosidade, temperatura (com chuvas orográficas a partir da dinâmica de circulação atmosférica predominante no 
litoral brasileiro) e altitudes, que proporcionam as condições para a cafeicultura regional.  Nesse contexto, o recorte 

do Planalto Cimeiro - classificação dada pelo RadamBrasili - apresenta, de leste para o oeste, condições 

geoambientais favoráveis à implantação da cafeicultura nos municípios localizados nessa região, que foi parte da 

política de expansão do café, no Brasil, no início da década de 1970.  

A implantação da cafeicultura no Planalto de Vitória da Conquista, marcou o início do agronegócio na 

região, marcando também, mudanças na estrutura fundiária e no uso da terra, sobretudo no flanco leste. Com os 

avanços das técnicas e os programas de criação de Indicação Geográfica, o pleito recente para o café do Planalto de 

Vitória da Conquista, sinalizam um novo desenho da cafeicultura regional. Os critérios de execução dos 

procedimentos para a Indicação Geográfica, segundo a Divisão de Política, Produção e Desenvolvimento 

Agropecuário (DPDAG) são altitude, pluviosidade, insolação, feição geomorfológica e solo. Além disso, o contexto 

histórico da formação territorial e a origem do nome, implicam no processo de definição da região geográfica.  
O objetivo desse trabalho é o registro da Indicação Geográfica – IG com Denominação de Origem (DO) do 

Café, produzido exclusivamente na região do Planalto de Vitória da Conquista a mais de quarenta anos, com uma 

reputação atribuída ao meio geográfico e ao saber fazer. O café se mantêm sempre com as mesmas características ao 

longo desses anos, impondo uma identidade própria de um produto que já é reconhecido no mercado brasileiro e no 

exterior, a exemplo de alguns países como França; Itália; Estados Unidos e o Japão. 

Com o registro da Identificação Geográfica com Denominação de Origem, será protegida a origem e 

reconhecido oficialmente o produto pelas suas características intrínsecas. Desta forma, busca melhor a 

comercialização e a valorização do produto. O Café do Planalto de Vitória da Conquista apresenta os pré-requisitos 

para a oficialização junto ao INPI da Indicação Geográfica (IG) com a Denominação de Origem. Isso trará grandes 

benefícios para a região, pois tal fato, irá contribuir para a melhoria da comercialização, consequentemente, aumento 

da renda dos pequenos produtores que não tem acesso ao mercado e ficam a margem da comercialização, em muitas 

das vezes vendendo seu produto a preços bem abaixo do preço de mercado, tudo isso por falta de uma organização e 
reconhecimento de origem.  

A reputação do café produzido no Planalto de Vitória da Conquista é comprovada pelos resultados dos 

concursos de qualidade de café em nível Estadual e Nacional, pois em todos os anos são premiados nas primeiras 

colocações.  Pode-se destacar o prêmio de primeiro lugar concedido ao produtor Luiz Benício dos Santos Torres do 

município de Barra do Choça, que recebeu a nota 10 pelo seu café no I Concurso Qualidade Café da Bahia, em 2002. 

Em nível nacional, o produtor Isaías de Sousa Santos do município de Vitória da Conquista, foi o primeiro colocado 

do concurso de café promovido pela Associação Brasileira de Indústria de Café (ABIC), em 2004. Outro vencedor de 

vários prêmios é o Sr. Eufrásio Souza Lima, pequeno produtor do Município de Barra do Choça, dentre os prêmios 

destaca-se o primeiro lugar em 2013, no 10º Concurso Nacional ABIC de Qualidade, em São Paulo. 

A região para a Indicação Geográfica de Café do Planalto de Vitória da Conquista, abrange os seguintes 

municípios: Barra do Choça, Vitória da Conquista, Encruzilhada, Planalto, Poções, Ribeirão do Largo, Cândido Sales, 
Itambé, Caatiba, Iguaí, Nova Canaã, Dário Meira, Boa Nova, Belo Campo, Anagé, Bom Jesus da Serra, Cordeiros, 

Piripá e Tremedal, no Estado da Bahia e Mata Verde, Divisópolis e Bandeira no Estado de Minas Gerais. Nesse 

conjunto de municípios encontra-se Barra do Choça como o maior produtor do Nordeste do Brasil, com 18 mil 

hectares plantados (SEI, 2000). O mapa Figura 1 - apresenta a área da Indicação Geográfica (IG) com Denominação 

de Origem (DO) para o Café do Planalto de Vitória da Conquista.  

A área abrangida pelos municípios é da ordem de 22.510 km². Enquanto área do recorte do Planalto de 

Vitória da Conquista é de 14.863 km².  

As condições geográficas do Planalto de Vitória da Conquista, proporciona um clima muito favorável a 

cultura do café, a temperatura regional segue a dinâmica litoral-sertão, com marcas de redução no sentido SE\NO que 

varia entre 17ºC a 21ºC, e a pluviosidade é diferenciada com dois períodos chuvosos: verão, de novembro a março e 

chuvas de inverno de abril a julho, as chuvas de inverno é do tipo garoa e coincide com temperatura baixa nesse 

período, podendo atingir a 8 ºC, favorecendo a formação da bebida nos frutos de café, pois “quando as temperaturas 
são acima de 23º C, nesse fase, o desenvolvimento e a maturação dos frutos são acelerados, levando, frequentemente, 

à perda da qualidade” (CAMARGO, 1985). 

Portanto, as condições geográficas somadas ao saber fazer, faz com que a região do Planalto de Vitória da 

Conquista produza um café despolpado com características próprias e diferenciada dos demais cafés produzido no 

Brasil, o que leva a região ter um produto com notoriedade no mercado e proporciona desfrutar de um espaço 

comercial que é bastante procurado pelas suas características no que tange a sua bebida.  

Diante do exposto, considera-se de fundamental importância a implementação da Indicação Geográfica do 

café para o Planalto de Vitória da Conquista, com Denominação de Origem. Dessa forma, um novo tempo, marcará a 

cafeicultura regional, com qualidade reconhecida internacionalmente.  

Figura 1 - Mapa de delimitação da Indicação Geográfica do Café do Planalto de Vitória da Conquista – BA. 
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