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CAMINHOS PARA AUMENTAR A
PRODUTIVIDADE DO CAFÉ ARÁBICA

Por.muitos.anos,.a.produtividade.média.de.café.osci-
lou.em.torno.de.10.sacas.benefi.ciadas.por.hectare..
A.partir.de.2000,.não.só.houve.diminuição.da.osci-

lação.–.menor. variação.bienal. de. produção.–. como. também. se.
estabeleceu,.muito.claramente,.uma.tendência.de.crescimento.da.
produtividade.(Figura.1).

A. produtividade.média. da. safra. 2017/2018. ultrapassou.
32.sacas.benefi.ciadas.por.hectare.(IBGE,.2018)..Esse.fato.merece.
destaque,.mas.requer,.também,.refl.exões,.a.fi.m.de.se.compreender.
os.motivos. desta. ascensão. e. orientar. ações. que.possam.manter.
fi.rme.esta.trajetória.

Hoje.em.dia,.com.frequência,.obtêm-se.produtividades.supe-
riores.a.100.sacas.por.hectare,.fato.impensável.até.pouco.tempo.pelos.
mais.otimistas.profi.ssionais.do.setor.cafeeiro..Esta.façanha.é.obser-
vada.em.cultivares.de.Mundo.Novo.e.Catuaí,.lançados.entre.1950.e.
1970.pelo.Instituto.Agronômico.(IAC),.uma.vez.que.estes.materiais.
representam.90%.do.parque.cafeeiro.(GOMES;.GALDINO,.2018)..
As.várias.instituições.ligadas.ao.melhoramento.genético.de.café.ofe-
recem.cultivares.mais.produtivos,.tolerantes.a.seca,.pragas.e.doenças..
No.entanto,.os.antigos.materiais.do.IAC.continuam.competitivos.

Da.exposição.acima,.é.inevitável.a.seguinte.pergunta:.o.que.
explica.a.evolução.da.produtividade.média.de.café.(fenótipo).a.partir.de.
2000,.sem.mudança.signifi.cativa.de.cultivares.(genótipos)?.A.resposta.
é.simples:.mudou-se.o.ambiente.de.produção..Práticas.de.manejo.de.
planta.e.solo.favoreceram.a.expressão.fenotípica,.ainda.não.explorada..

Para.concluir,.o.aumento.da.produtividade.média.de.café.
não.foi.apenas.genético..Na.essência,.melhorou-se.o.manejo.da.
planta.e.do.solo.pelo.emprego.do.conhecimento.de.várias.áreas.da.
ciência.agronômica.

Figura 1...Evolução.da.produtividade.média.brasileira.dos.cafés.arábica.
e.canéfora.

Fonte:.IBGE.(2018).



    14   INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 164 – DEZEMBRO/2018

PRODUTIVIDADE E NUTRIENTES

É. inquestionável. a. importância. dos. nutrientes. para. a.
produtividade.agrícola,.e.a.contribuição.máxima.de.cada.elemento.
foi.determinada.e.definida.como.o.teor.do.elemento.no.solo.(A).que.
proporciona.100%.da.colheita.relativa.(CR).(Figura.2)..Assim,.o.solo.
que.apresenta.teor.do.nutriente.igual.ou.maior.que.A.não.responde.
à.adubação.com.o.elemento..Neste.caso,.a.finalidade.da.adubação.
é.manter.a.fertilidade.do.solo.mediante.a.reposição.da.quantidade.
de.nutrientes.exportadas.nos.grãos..A.produtividade.é. função.da.
fotossíntese,.a.qual.depende.da.absorção.de.água.e.da.captação.da.
radiação.solar.pela.população.de.plantas..O.saldo.de.fotoassimila-
dos nas plantas C3, como o cafeeiro, poderá ser maior no futuro, 
com.o.aumento.da.produtividade.agrícola,.caso.seja.corrigida.a.
fotorrespiração. (SOUTH.et. al.,. 2019),. a.qual. reduz.a. eficiência.
fotossintética.em.20%.a.50%.

Este. conceito. se. aplica. a. todos. os. elementos,. exceto. ao.
nitrogênio.(N),.o.qual.será.discutido.mais.adiante..Os.teores.dos.
macronutrientes.fósforo.(P),.potássio.(K),.magnésio.(Mg).e.enxofre.
(S),.e.dos.micronutrientes.boro.(B),.cobre.(Cu),.manganês.(Mn).
e.zinco.(Zn),.correspondentes.a.100%.da.colheita.relativa.de.café.
estão.apresentados.na.Tabela.1..Os.teores.variam.com.o.extrator,..
embora.o.significado.agronômico.seja.o.mesmo..O.cálcio.(Ca).foi.
omitido.por. que.não.há. pesquisa. relacionando. colheita. relativa.
com.teor.no.solo,.uma.vez.que.a.aplicação.de.calcário.fornece.uma.
quantidade.desse.cátion.superior.à.demanda.da.planta.

Nas.áreas.cultivadas.há.muito.tempo.com.café,.a.fertilidade.
foi.corrigida,.exceto.para.um.ou.outro.nutriente.em.lavouras.de.
produtores.sem.assistência.técnica..Para.manter.a.fertilidade.nas.
áreas. corrigidas,. aplica-se. a. dose.de.nutriente. correspondente. à.
quantidade.exportada.nos.frutos..A.aplicação.de.dose.superior.à.
demanda da planta representa custo sem retorno e risco de desequi-
líbrio.de.nutrientes.no.solo.e.na.planta,.a.exemplo.da.deficiência.de.
Mg.que.ocorre.quando.o.teor.de.K.(K-nativo.mais.K-fertilizante).
é.igual.ou.maior.do.que.o.teor.de.Mg.do.solo.(RAIJ,.2011)..No.
entanto,.isso.é.comum.e.prejudica.a.granação.e,.consequentemente,.
a.produtividade.do.cafeeiro.

. Os.conceitos.discutidos.anteriormente.não.se.aplicam.ao.
N..O.manejo.desse.elemento.é.mais.complexo.por.causa.da.sua.
dinâmica.no.solo.e.pela.falta.de.critério.para.avaliar.sua.disponibili-
dade.à.planta..A.dose.necessária.de.N.pode.ser.obtida.e.checada.por.
meio.de.ensaio.dose-resposta,.nas.condições.específicas.de.clima,.
solo,.cultivar.e.manejo.do.cafezal,.por.cada.produtor..Neste.ensaio,.
não.é.necessário.utilizar.a.parcela.testemunha,.ou.seja,.deixar.de.
fornecer.N.(dose.0),.basta.acrescentar.duas.doses.intermediárias.
(200.e.300.kg.ha-1.de.N).entre.as.doses.mínima.(100.kg.ha-1.de.N).
e.máxima.(400.kg.ha-1.de.N)..Se.a.produtividade. for.crescente,.
significa.que.o.cafezal.precisa.de.uma.quantidade.maior.do.que.foi.
aplicada.(400.kg.ha-1.de.N)..Esta.prática.pode.ser.realizada.tanto.
pelo. técnico.como.pelo.cafeicultor,. sem.tanto. rigor.científico;.é.
necessário.apenas.ter.o.cuidado.de.avaliar.a.produtividade.por.dois.
ou quatro anos, de modo a contemplar safras de alta e de baixa 
produtividade..A.aplicação.de.doses.de.N.acima.da.demanda.da.
planta.causa.desequilíbrio,.como.ramificação.secundária.excessiva,.
a.partir.de.gemas.que.dariam.origem.a.flores.(Figura.3),.e.a.planta.
fica.mais.suscetível.à.infecção.por.Phoma tarda e Pseudomonas 
syringae pv. garcae.

Figura 2...Colheita.relativa.(CR).de.café.em.função.do.teor.de.nutriente.
no.solo..O.teor.A.corresponde.a.100%.da.CR,.a.partir.do.qual.a.
produção.não.responde.à.adubação.com.este.nutriente.

A.colheita.relativa.(CR,.%).é.o.quociente.entre.produção.
de.café.na.ausência.do.nutriente.A.e.produção.de.café.na.presença.
de.todos.os.nutrientes,.inclusive.de.A,.de.acordo.com.a.seguinte.
equação:
CR.(%).=.(Produção.sem.o.nutriente.A/Produção.com.todos.os.

nutrientes).x 100

Tabela 1. Teores.de.nutrientes.no.solo.correspondentes.a.100%.da.colheita.relativa.(A).de.café.em.razão.dos.extratores.

Nutriente
Extratores

Resina Mehlich1 KCl1 Ca(H2PO4) H2O quente DTPA-TEA

P 30 mg dm-3 30 mg dm-3 - - - -

K 3 mmolc dm-3 120 mg dm-3 - - - -

Mg 9 mmolc dm-3 - 15 mmolc dm-3 - - -

S-SO4
2- - - - 10 mg dm-3 - -

B - - - - 1,0 mg dm-3 -
Cu - 1,8.mg.dm-3 - - - 5 mg dm-3

Mn - 12 mg dm-3 - - - 6 mg dm-3

Zn - 2,2 mg dm-3 - - - 10 mg dm-3

1 P.-.Mehlich.=.15%.a.35%.de.argila;.<.15%.=.45.mg.dm-3;.35%.a.60%.=.18.mg.dm-3.e.>.60%.=.12.mg.dm-3.
Fonte: 1Guimarães.et.al..(1999);.2Quaggio.et.al..(2018).
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oxigênio.(O).e.5%.de.hidrogênio.(H)..Os.macronutrientes.(N,.P,.
K,.Ca,.Mg,.S),.micronutrientes.(B,.Cu,.Fe,.Mn,.Mo,.Ni.e.Zn).e.os.
elementos.não.nutrientes.completam.os.5%.da.biomassa.seca.do.
cafeeiro..Isso.não.signifi.ca.que.sejam.menos.importantes,.pois.na.
carência.dos.nutrientes.a.fotossíntese.é.bastante.prejudicada..

PRODUTIVIDADE E POPULAÇÃO DE PLANTAS

A.produtividade. do. cafezal. está. relacionada. diretamente.
com.a.população.de.plantas.por.hectare.(Figura.5)..Porém,.quando.
a.distância.entre.plantas.é.inferior.a.70.cm,.a.produção.por.planta.é.
menor,.devido.ao.autossombreamento.provocado.pela.sobreposição.
de.ramos.produtivos.na.linha.de.plantio.Figura 3.  Excesso.de.ramifi.cação.secundária.devido.ao.fornecimento.de.

dose.elevada.de.nitrogênio.
Crédito da foto: André.Cunha.

Figura 4.  Colheita. relativa. de. café. em. função. da. dose. fornecida. de.
nitrogênio.

Fonte: Adaptada.de.Neto.(2009).

Figura 5...Produtividade. trienal. de. café. em. função. da. população. de.
cafeeiros.

Fonte:.Adaptada.de.Paulo.(2008)..

Figura 6...Fertilidade.do.solo.melhorada.pela.ciclagem.de.K,.Mg.e.Ca,.em.razão.do.aumento.da.população.de.cafeeiros.
Fonte: Adaptada.de.Pavan.et.al..(1999).

A.assimilação.de.N.depende.de.energia.(ATP).e.de.nucleo-
tídeos.reduzidos.(NADH.e.NADPH),.formados.no.processo.res-
piratório,.com.gasto.de.fotoassimilados..Portanto,.a.aplicação.de.
dose.de.N.acima.do.requerido.pela.cultura.provoca.a.competição.
pelos.fotoassimilados.que.se.acumulariam.nos.frutos,.responsáveis.
pelo.peso.dos.mesmos..Na.prática,.esse.conceito.é.evidenciado.pelo.
incremento.da.CR.com.o.aumento.da.dose.de.N.até.certo.limite.
(Figura.4,.seta.para.cima),.ou.seja,.400.a.450.kg.ha-1.de.N,.a.partir.
do.qual.a.CR.diminui.(seta.para.baixo)...

Cafezais.antigos,.com.espaçamento.largo.na.entrelinha.e.
na.linha,.impediram,.por.muito.tempo,.o.aumento.da.produtivi-
dade.média,.a.qual.oscilou.em.torno.de.10.sacas.benefi.ciadas.por.
hectare.(Figura.1)..De.acordo.com.Pereira.et.al..(2001),.à.medida.
que.aumenta.a.população.de.café,. atenua.a.variação.bienal.da.
produção.

O.maior.número.de.cafeeiros.por.hectare.benefi.cia,. tam-
bém,.a.fertilidade.de.solo..Este.fato.foi.comprovado.por.Pavan.et.
al..(1999),.os.quais.verifi.caram.incrementos.dos.teores.de.Ca,.Mg.
e.K.quando.a. lavoura.passou.de.900.plantas.para.7.100.plantas.
por.hectare.(Figura.6)..Nesta.situação,.o.volume.de.solo.e.subsolo.
explorado. pelas. raízes. é. bem.maior,. assim. como. a. quantidade.
reciclada.de.nutrientes.pelo.cafeeiro.

Futuras.renovações.de.cafezais.poderão.alavancar.ainda.mais.
a.produtividade.à.medida.que.máquinas.com.bitola.mais.estreita,.

Ressalte-se.que.95%.da.massa.seca.de.café.(frutos,.mais.o.
acréscimo.vegetativo.anual).resultam.da.fotossíntese,.como.revela.
a.composição.média.dos.vegetais:.45%.de.carbono.(C),.45%.de.
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para.tráfego.na.entrelinha,.sejam.ofertadas.no.mercado..Esta.nova.
realidade,.dentro.de.limites,.benefi.cia.a.captação.da.radiação.solar.
e,.na.ausência.de.fator.limitante,.a.planta.produz.mais.fotoassimi-
lados.–.matéria.prima.necessária.à.granação.dos.frutos.(95%.da.
massa.seca).

PRODUTIVIDADE E ÁGUA

. A. relevância. da. água. para. a. produtividade. de. café. é.
inegável,.e.é.percebida.sempre.que.vem.à.memória.a.seca.na.safra.
2014/2015..A.água.fornece.O.(45%),.H.(5%).e,.indiretamente,.o.
C.(45%),.por.causa.do.efeito.determinante.na.abertura.estomática..
O.gás.carbônico.(CO2).é.a.fonte.de.C,.o.qual.penetra.na.folha.por.
difusão,.movido.pelo.gradiente.de.concentração.entre.o.mesófi.lo.
foliar.(baixa.concentração).e.a.atmosfera.(maior.concentração).

Como.discutido. anteriormente,. em. solo. fértil,. a. produti-
vidade. está. relacionada. diretamente. com.a. quantidade. de. água.
disponível..Se.o.cafezal.tiver.acesso.a.um.volume.hídrico.maior,.o.
patamar.da.produtividade.poderá.aumentar.ainda.mais..Algumas.
práticas.de.manejo.de.solo.ajudam.a.alcançar.esta.meta,.como.as.
que.são.discutidas.a.seguir.

PREPARO E CORREÇÃO DO SOLO E SUBSOLO

A.capacidade. de. água. disponível. do. solo. (CAD). é. defi.-
nida como a quantidade de água armazenada entre os potenciais 
hídricos.-0,03.MPa.(capacidade.de.campo).e.-1,5.MPa.(ponto.de.
murcha.permanente)..A.unidade.de.medida.da.água.disponível.–.
mm.(L.m-2).por.cm.de.solo.–.é.uma.forma.prática.de.mostrar.a.neces-
sidade.de.as.raízes.explorarem.o.solo.e.o.subsolo,.a.fi.m.de.aumentar.
a.reserva.hídrica..O.termo.solo.será.utilizado.para.a.camada.arável.
–.primeiros.20.cm,.e.subsolo.para.o.perfi.l.abaixo.dessa.profundidade.

Nos. solos. tropicais,. a.CAD.varia. entre. 0,3.mm. cm-1 e 
1,2 mm cm-1,. dependendo.da. textura,. da.mineralogia. da. fração.
argila. e. do. teor. da.matéria. orgânica.. Em. solo. com.CAD. de.
0,8.mm.cm-1.o.cafeeiro.tem.disponível.40.L.m-2 de água em 50 cm 
de solo e subsolo, a qual aumentaria para 120 L m-2.se.as.raízes.
explorassem.150.cm.de.profundidade..Portanto,.o.acesso.à.água.do.
subsolo.é.um.caminho.para.incrementar.a.produtividade.

Durante. cinco.meses. do. ano. (outono-inverno). o. café. é.
submetido.a.défi.cit.hídrico.e.ainda.sofre.com.a.distribuição.irre-
gular.das.chuvas.–.os.veranicos,.comum.nos.meses.de.dezembro,.
janeiro.e.fevereiro.(fi.nal.da.expansão.e.granação.dos.frutos)..Por.
isso,.não.se.admite.cafezais.com.raízes.na.camada.arável,.onde.são.
incorporados.o.calcário.e.os.nutrientes.faltantes,.via.grade.aradora..
O.preparo.e.a.correção.do.solo.precisam.se.estender.ao.subsolo,.
onde.a.planta.absorve.água.para.as.atividades.metabólicas,.ainda.
que.o.solo.esteja.seco.nos.primeiros.30.cm.do.perfi.l..Para.tal.prática,.
existem.implementos.adequados,.como.os.ilustrados.na.Figura.7..

A. função. principal. das. raízes. é. garantir. a. fotossíntese.
(TEZARA.et.al.,.1999),.o.que.signifi.ca.acesso.à.água..A.irrigação.
comprovou.sua.efi.ciência.nesse.quesito,.no.entanto,.o.cenário.não.
é.nada.alvissareiro,.pela.evidência.de.restrições.ao.uso.da.água.para.
a.produção.de.culturas.não.alimentícias.

Ressalte-se.que.o.acesso.à.água.do.subsolo.não.é.um.caminho.
simples..Existem.impedimentos.químicos.e.físicos.ao.crescimento.
radicular..A.toxidez.de.alumínio.(Al3+).e.as.defi.ciências.de.Ca e.B.
restringem.o.avanço.das.raízes.no.subsolo..Para.chegar.a.esta.zona,.
a.raiz.necessita.de.10%.a.15%.de.O2.na.composição.do.ar.neste.
ambiente..Este.gás.penetra.por.difusão.através.de.macroporos,.na.
ausência.de.zona.compactada..O.grande.desafi.o.da.agricultura.atual.

não.é.a.melhoria.das.propriedades.químicas.e.biológicas.do.solo,.
mas,.principalmente,.da.otimização.da.qualidade.física.dos.solos.
agrícolas..Afi.nal,.aumentar.a.quantidade.de.macroporos.e.atenuar.
a.compactação.são.desafi.os.não.equacionados.

A.água.do.subsolo.é.facilmente.absorvida.pela.planta.por.
causa. do. gradiente. de. potencial. entre. a. raiz. (menor. potencial).
e.a.solução.do.subsolo.(maior.potencial)..A.água.se.movimenta.
do.maior.potencial.(mais.energia,.menos.negativo).para.o.menor.
potencial. (menos.energia,.mais.negativo)..A.solução.do.subsolo.
é.menos.concentrada.em.sais.minerais.e.substâncias.orgânicas.e.
demora.mais.tempo.para.secar..Por.isso,.o.gradiente.de.potencial.
permanece.mais. tempo,.assim.como.a.absorção.pela.planta,.em.
comparação.à.camada.arável,.principalmente.na.ausência.de.resí-
duos.na.superfície..Nesta.camada,.o.gradiente.de.potencial.hídrico.
se.dissipa.em.menor.tempo,.o.que.impede.a.absorção.pelas.raízes.

GESSO AGRÍCOLA
O.gesso.agrícola. (CaSO4.2H2O).é.um.sal.neutro.solúvel...

Esse.insumo.previne.a.perda.de.produtividade.nos.anos.em.que.a.
recarga.hídrica.do.solo.é.prejudicada.pela.distribuição.irregular.da.
chuva,.especialmente.quando.acontece.no.fi.nal.da.expansão.e.na.
granação.dos.frutos.

Em.solo.úmido,.o.CaSO4.se.dissocia.nos.íons.Ca
2+.e.SO4

2- 
na.solução.do.solo..O.íon.SO4

2-.forma.pares.iônicos.com.Ca,.Mg.e.
K.–.CaSO4

0,.MgSO4
0.e.1/2KSO4

0.–.os.quais,.sem.carga,.penetram.
no. subsolo..Nesta. zona,. forma-se. também.o.par. iônico.AlSO4

+, 
que.não.é.tóxico.à.planta,.diferente.do.íon.Al3+, pois este impede 
a.divisão.celular.e.o.crescimento.das.raízes.em.direção.às.regiões.
úmidas,.mesmo.na.presença.de.oxigênio.no.subsolo.

A. formação. de. pares. iônicos. depende. da. densidade. de.
cargas.(DC).no.solo.(MAHAN,.2003)..A.DC.é.o.quociente.entre.a.
valência.e.o.raio.do.íon.(Al.=.0,5.Å,.Ca.=.0,9.Å,.Mg.=.0,65.Å.e.K.=.
1,33.Å). A.DC.indica.os.prováveis.pares.iônicos.a.serem.formados,.
na.seguinte.ordem.decrescente:.Al.(3/0,5.Å.=.6).>>.Mg.(2/0,65.
Å.=.3,07).>.Ca.(2/0,9.Å.=.2,2).>.K.(1/1,33.Å.=.0,75)...Por.isso,.
forma-se.AlSO4

+. em. subsuperfície,. enquanto. na. superfície. a.
formação.do.par.MgSO4

0.explica.a.defi.ciência.de.Mg.quando.se.
aplica.gesso.agrícola,.e.a.razão.de.se.recomendar.o.Mg.com.uma.
fonte.alternativa.ao.calcário.

Doses.maiores.que.8.t.ha-1.de.gesso.não.devem.ser.incorpo-
radas.ao.solo,.mas.aplicadas.em.faixa.na.superfície,.a.fi.m.de.reduzir.
a.taxa.de.dissolução..Em.solo.de.textura.média.a.arenosa.há.maior.
lixiviação.de.nutrientes.com.a.aplicação.de.gesso.agrícola,.por.isso,.
deve-se.ter.cuidado.com.a.dose.desse.insumo..

Figura 7.  Implementos.para.a.incorporação.de.insumos.em.profundidade.
sem.pressão.(A).e.com.pressão.(B).

Crédito da foto:.Revista.Cultivar.
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É. difícil. aumentar. o. teor. de.K. em. solos. arenosos. (Fi-..
gura. 8). além. do. equilíbrio. natural. que. existe. entre. cátions.
adsorvidos.e.na.solução.do.solo.–.Ca.>>.Mg.>.K...Em.solos.are-
nosos,.o.risco.de.ocorrer.lixiviação.de.K.é.maior.quando.se.aplica.
gesso.agrícola.

tivação,.por.meio.da.incorporação.de.muito.carbono.oxidável,.pode.
tamponar.o.sistema.e.impedir,.por.hipótese,.que.determinado.vivente.
prevaleça.sobre.os.demais..Além.disso,.não.existe.organismo.isolado.
no.solo,.mas.uma.comunidade.em.equilíbrio.dinâmico,.sensível.
à.disponibilidade.de.alimento.(C-oxidável.e.N)..Finalmente,.não.
há.registro.de.pastagem.degradada.por.nematoides.desse.gênero.

Os.nutrientes.acumulados.na.parte.aérea.da.forrageira.são.
transferidos,.a.cada.corte,.junto.com.a.biomassa,.para.a.região.de.
maior.concentração.de.raízes.de.café..A.biomassa.protege.o.solo.da.
incidência.direta.da.radiação.solar,.mantendo.a.temperatura.abaixo.
de.35.°C.e.reduzindo.em.49%.a.perda.de.água.por.evaporação,.
nos.primeiros.10.cm.de.solo.(PEDROSA,.2013)..Nessa.região,.a.
degradação.biológica.libera.os.nutrientes.absorvidos,.em.grande.
parte, da entrelinha do cafezal, ambiente menos explorado pelas 
raízes.de.café.

Já.os.resíduos.de.leguminosas.permanecem.pouco.tempo.
sobre.o.solo.(parte.aérea).e.dentro.do.solo.(raízes),.porque.as.subs-
tâncias.presentes.na.biomassa.(proteína,.celulose.e.hemicelulose).
são.degradadas.em.CO2,.água.e.elementos.minerais..Os.resíduos.
destas. plantas. não. enriquecem.o. solo. em.húmus,.mas. são.uma.
excelente.fonte.de.N.e.servem.para.controlar.alguns.nematoides...
Porém,.somente.materiais.difíceis.de.se.degradar,.ricos.em.lignina,.
podem.formar.húmus.no.solo.(PRIMAVESI,.1999).

Figura 9.  Consórcio.café-braquiária.em.lavoura.nova.(A).e.em.produção.
(B)..A.seta.indica.área.livre,.que.reduz.a.competição.entre.as.
espécies..

Crédito das fotos: Bruno.Maciel..
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Figura 8.  Teor.de.potássio.em.solo.argiloso.e.arenoso.em.função.da.dose.

aplicada.
Fonte:.Teixeira.(2016).

CONSÓRCIO CAFÉ-BRAQUIÁRIA

O.consórcio.de.café.com.forrageira.tropical.protege.o.solo.
da.erosão,.aumenta.a. taxa.de.recarga.hídrica,.sequestra.carbono.
da.atmosfera,.recicla.maior.quantidade.de.potássio.e.promove.a.
bioativação.do.solo..A.forrageira.deve.ser.controlada.na.faixa.entre.
50.e.70.cm.da.projeção.da.copa.do.café.para.diminuir.a.competição.
por.água.(Figura.9).

As.plantas.de.cobertura.devem.apresentar.duas.qualidades:.
(i).produzir.muita.massa.seca.de.resíduos.da.parte.aérea.(sobre.o.
solo).e.de.raízes.(dentro.do.solo).e.(ii).os.resíduos.da.parte.aérea.
não.devem.se.degradar.facilmente.–.relação.C/N.entre.35.e.45,.para.
proteger.o.solo.da.erosão.e.da.exposição.à.radiação.solar..Em.relação.
às.raízes,.estas.precisam.ter.lignina.na.composição,.em.quantidade.
sufi.ciente.para.contribuir.para.o.húmus.do.solo..As.leguminosas.não.
têm.estas.qualidades.

A forrageira proporciona grande quantidade de biomassa 
radicular.dentro.do.solo,.naturalmente.incorporada..Dados.da.lite-
ratura.indicam.que.a.cada.1.000.kg.ha-1 de massa seca produzida na 
parte.aérea,.a.braquiária.incorpora.de.5.000.kg.a.12.000.kg.ha-1 de 
massa.seca.de.raízes..Trata-se.de.uma.espécie.notável,.pois.produz.
até.47.t.ha-1.de.massa.seca.de.raízes.em.40.cm.de.solo.(RAZUK,.
2002)..O.benefício.agronômico.é.enorme:.(i).aumenta.o.teor.de.
matéria.orgânica.no.solo,.responsável.pela.retenção.de.água.e.entre.
60%.e.90%.da.capacidade.de.troca.de.cátions.(CTC).(RAIJ,.1969),.
(ii).incrementa.a.quantidade.da.proteína.glomalina.(Figura.10),.a.
qual.agrega.as.partículas.de.solo,.com.aumento.de.macroporos.e.
da.aeração.do.subsolo,.(iii).o.solo.agregado.e.os.canais.radiculares.
ampliam.a.infi.ltração.e.a.reposição.da.água.transpirada.e.reduzem.o.
volume.do.defl.úvio.superfi.cial,.(iv).o.gás.O2,.necessário.à.respiração.
radicular,.se.difunde.da.atmosfera.para.o.subsolo.sem.difi.culdade.
pelos.macroporos,. (v). a. descompactação. é. efetiva. e. duradoura.
quando.feita.pelas.raízes,.e.este.é.o.único.modo.de.corrigir.a.ferti-
lidade.física.do.solo,.e.(vi).há.bioativação.do.solo,.devido.a.grande.
quantidade.de.C-oxidável,.alimento.dos.microrganismos,.presente.
na.biomassa.radicular.e.da.parte.aérea.da.forrageira,.medida.pela.
atividade.de.enzimas.(Figura.10).

Contra.a.forrageira.pesa.o.risco.de.aumentar.a.infestação.por.
nematoides.do.gênero.Pratylenchus.no.cafezal..No.entanto,.a.bioa-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

. Neste. artigo. foram. discutidos. alguns. caminhos. para.
aumentar. a. produtividade. do. café. arábica.. Focou-se. no. tópico.
relacionado.ao.manejo.da.planta.e.do.solo.pela.contribuição.sig-
nificativa.dos.mesmos.para.o.aumento.da.produtividade.média.da.
cultura.nos.últimos.20.anos..Há,.no.entanto,.muitos.caminhos.a.
serem.encontrados,.os.quais.levarão.a.incrementos.da.produtividade.
de.café,.como.os.novos.cultivares..Pesquisadores,.extensionistas.e.
consultores,.vamos.à.luta!
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