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IPNI Brasil, no cumprimento da sua missão de
propagar informações científicas sobre o manejo
responsável dos nutrientes, vem desenvolvendo
um amplo programa de divulgação das Boas Práticas para Uso
Eficiente de Fertilizantes por meio de eventos, que são realizados
anualmente em várias regiões produtoras do país, nas quais a agricultura apresenta grande importância.
A série de Simpósios do IPNI sobre Boas Práticas para Uso
Eficiente de Fertilizantes, iniciada em 2009, em Piracicaba, SP,
alcançou sua 14a edição com a realização, em Poços de Caldas, MG,
do Simpósio Sobre Boas Práticas para Uso de Fertilizantes em Café.
O objetivo do Simpósio foi apresentar as técnicas de manejo
adequado e eficiente dos nutrientes com o intuito de capacitar
os produtores no uso correto dos insumos agrícolas para obter o
máximo retorno econômico da cultura do café.
Durante os dois dias de atividades foram abordados os
seguintes temas: manejo nutricional no programa de podas; manejo
da calagem e gessagem; manejo da fertilidade do solo em café de
montanha; agricultura de precisão; fertilizantes organo-minerais;
novas fontes de fertilizantes; fertirrigação e nutrição com magnésio.
A seguir estão resumidas as principais mensagens transmitidas pelos
palestrantes. As palestras, em formato Power Point, encontram-se
disponíveis no site do IPNI no endereço: http://brasil.ipni.net/
article/BRS-3425.

A cada quatro anos o IPNI realiza o balanço de nutrientes para
avaliar o desempenho da adubação das culturas no Brasil. O cálculo
é efetuado a partir de dados estatísticos das 18 principais culturas
cultivadas, as quais são responsáveis por aproximadamente 92% do
consumo de fertilizantes no país.
A escolha da cultura de café como tema desse Simpósio
teve uma justificativa importante: dados do balanço de nutrientes
realizado pelo IPNI em 2012 mostraram que o cafeeiro, entre as
principais culturas brasileiras, apresenta o menor índice de aproveitamento de fertilizantes, ou desfrute (Tabela 1). O estado de
Minas Gerais, importante região produtora de café, com extensa
área cultivada, utiliza a maior quantidade de NPK por unidade de
área, em relação às demais culturas, porém, não detém a maior
produtividade agrovegetal, indicando, assim, a necessidade de
adequação das boas práticas de uso de fertilizantes para melhor
aproveitamento dos nutrientes.
Tabela 1. Desfrute médio de nutrientes pelas principais culturas brasileiras
no período de 2009 a 2012.
Cultura

1
2

N

P2O5

K2O

- - - - - - - - - - - (%) - - - - - - - - - - - Soja
Milho
Cana-de-açúcar
Café em coco
Algodão herbáceo
Arroz
Feijão
Laranja
Trigo

Palestra: Boas práticas para uso eficiente de fertilizantes na cultura do café
Dr. Valter Casarin, Diretor Adjunto do IPNI Brasil, Piracicaba, SP
O Brasil é uma das maiores potências agrícolas mundiais,
destacando-se como terceiro maior exportador mundial de grãos. O
café ocupa o primeiro lugar no ranking de produção e exportação
mundial, junto a outros produtos tradicionais, como soja, açúcar e
suco de laranja. Atualmente, apenas os Estados Unidos e a União
Europeia vendem mais alimentos no planeta que os agricultores e
pecuaristas brasileiros.
Uma série de fatores garantiram esse avanço da agricultura
brasileira nos últimos anos, dentre os quais o crescimento da produtividade das lavouras, proporcionado pelo aumento do consumo
de fertilizantes.
O aumento do consumo de fertilizantes deve sempre estar
associado às boas práticas para uso eficiente de fertilizantes, basea
das no manejo 4C de nutrição de plantas: aplicação da fonte certa,
na dose certa, na época certa e no local certo.
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Desfrute é o índice de uso dos fertilizantes, correspondendo ao percentual exportado em relação ao consumo estimado por cultura.
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Fonte: Cunha et al. (2014).

Para melhor entender esse comportamento da cultura, o
IPNI implementou um plano de estudo sobre o balanço de nutrientes em oito propriedades agrícolas localizadas em Minas Gerais
e São Paulo. Nelas, são selecionados talhões onde são analisados
(i) as entradas de insumos (N-P2O5-K2O mineral e orgânico), (ii)
a produção de café em coco e (iii) os teores dos nutrientes nos
grãos e na palha – dados empregados para o estudo do balanço
de nutrientes.
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Palestra: Construção da fertilidade do solo no
ambiente Cerrado
Dr. Carlos Alberto Silva, Universidade Federal de Lavras, Lavras, MG;
Dr. Paulo Tácito G. Guimarães, EPAMIG, Lavras, MG
A região do Cerrado, naturalmente, apresenta solos de baixa
fertilidade, que demandam correção da acidez e adubação para o
estabelecimento de um sistema de produção sustentável. O solo
fértil é aquele que possui disponibilidade de nutrientes acima do
nível crítico. Na construção de um solo fértil, é imprescindível
manter um balanço nutricional adequado.
Os benefícios advindos da construção da fertilidade do solo
incluem:
• Maior disponibilidade de água no solo. No cenário atual
de grande parte do país, onde as altas temperaturas e os períodos de
estiagem são mais frequentes, a água é um fator-chave na obtenção
de alta produtividade;
• Uso eficiente dos fertilizantes, com possibilidade de
aumentar a taxa de recuperação de fósforo (P) de 5% para até
45-50%, e de nitrogênio (N) e potássio (K) de 35% para até 75%;
• Suprimento dos nutrientes de modo balanceado, devido ao
maior tamponamento do sistema proporcionado pela maior quantidade de matéria orgânica e água armazenados no solo;
• Imobilização, em longo prazo, dos nutrientes ligados à
matéria orgânica do solo (MOS), o que implica em construção da
fertilidade do solo;
• Aumento da MOS;
• Aumento da produtividade e redução do custo da adubação,
pelo uso mais eficiente de fertilizantes.
Por isso, a construção da fertilidade deve buscar: maior
armazenamento de MOS, manejo correto da calagem, escolha certa
do corretivo, suprimento equilibrado de nutrientes e aumento na taxa
de recuperação dos nutrientes nos fertilizantes, os quais asseguram,
ao longo dos anos, altas produtividades do cafeeiro.
O armazenamento de MOS é é importante, dado que contribui para a manutenção da sua estrutura, melhora a infiltração e
a retenção da água, neutraliza o alumínio tóxico e aumenta a capacidade de troca de cátions (CTC) – fatores que contribuem para o
acréscimo de produtividade. A manutenção, ou aumento da MOS
é um processo complexo e deve ser conduzido visando reduzir as
perdas (decomposição, fogo, lixiviação, erosão) e aumentar o aporte
de carbono (C) no solo via uso de resíduos.
O aporte de C pode ser realizado tanto pela utilização de plantas
que apresentam alta capacidade de produção de biomassa, como as
braquiárias e os adubos verdes, assim como pelo emprego de resíduos
da poda do cafeeiro, que, por serem mais lignificados, aumentam o
coeficiente de humificação do C adicionado ao solo. Na Tabela 2 é
possível observar que a poda realizada a 1 m de altura em cafeeiro
Mundo Novo pode adicionar 13 t ha-1 de C, 320 kg ha-1 de N e quase
300 kg ha-1 de K, os quais representam créditos de nutrientes que
devem ser considerados na construção da fertilidade do solo. Para que
o material oriundo da poda seja eficientemente utilizado, é necessário
que esteja bem moído e distribuído na zona de influência do sistema
radicular, ou seja, na projeção da copa do cafeeiro. O adensamento
das lavouras de café também contribui para o maior aporte de matéria
orgânica e para a ciclagem mais eficiente de nutrientes no solo.
Nos sistemas de adubação do cafeeiro, deve-se considerar a
exigência nutricional da cultura, a produtividade esperada, os créditos de nutrientes (principalmente N) por resíduos vegetais – podas,
estercos e resíduos de culturas intercaladas ao plantio de cafeeiro –,
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Tabela 2. Aporte de nutrientes por resíduos da poda de cafeeiro Mundo
Novo decotado a 1,0 m e 1,5 m, em Varginha, MG.
Nutriente

Decote
1,0 m

1,5 m

C (kg ha-1)

12.480

6.919

N (kg ha )

320

177

P (kg ha-1)

17

10

K (kg ha )

289

183

Ca (kg ha )

150

68

Mg (kg ha-1)

35

17

S (kg ha-1)

8

6

-1

-1

-1

Fonte: Adaptada de Garcia et al. (1986) e Matiello et al. (2007).

a disponibilidade do nutriente no solo e os teores de nutriente nas
folhas, a fim de balizar a necessidade e o número de adubações em
cobertura com N e K.
A partir dos resultados das análises de solo e do potencial
das lavouras, define-se a necessidade do uso de corretivos (calcário
e gesso) e de fertilizantes. Atenção especial deve ser dada à escolha
do corretivo, levando-se em conta o magnésio (Mg), pois, além
de nutriente, ele otimiza a eficiência de uso do P pelas plantas. O
gesso traz muitos benefícios: neutraliza o alumínio (Al) no subsolo,
fornece cálcio (Ca) e enxofre (S) e promove o maior crescimento
de raízes em profundidade, aumentando a quantidade de ligantes
orgânicos e o aproveitamento da água no subsolo.
O P é um nutriente fundamental na construção da fertilidade
do solo. Como existe a possibilidade do nutriente estar sendo aplicado em subdoses nas lavouras cafeeiras, a manutenção de concentração razoável de P na solução do solo pode ser considerada como
ponto-chave para se promover uma adubação fosfatada eficiente.
No caso dos micronutrientes, o cuidado deve ser redobrado
nas lavouras de alta produtividade, utilizando-se análise do solo,
aplicação de doses e fontes adequadas, com uso também de adubação suplementar, via adubos foliares, quando necessário.
Palestra: Manejo nutricional no programa de podas
do cafeeiro
Engº Agrº Alysson Vilela Fagundes, Fundação Procafé, Varginha, MG
A poda é um dos aspectos relevantes e indispensáveis no
manejo integrado do cafeeiro, que também inclui a adubação. Os tipos
de poda básicos incluem: recepa, esqueletamento, decote e desponte.
Os critérios básicos a serem considerados para o sucesso das
podas são: cultivar, estande da lavoura, época da poda, adubação e
tratamentos fitossanitários. Existem cultivares de cafeeiros que apresentam maior ou menor vigor e que respondem, na prática, de forma
diferenciada na sua capacidade de brotação após a poda. A produtividade, dentro de certos limites, guarda relação com o número de plantas
por hectare. As podas devem ser realizadas no período entre o término
da colheita e o reinício das chuvas, as quais normalmente ocorrem
de junho a setembro. Cafeeiros que recebem a poda em junho-julho
apresentam maior desenvolvimento das brotações (Figura 1).
A cafeicultura atual não pode dispensar o controle adequado
de pragas e doenças, sem o que muito do investimento em outras
práticas, como a adubação, seria perdido em função dos prejuízos
ocasionados pelos problemas de ordem fitossanitária nos cafezais.
Segundo Dr. Fagundes, equilíbrio é a palavra-chave em se
tratando da correção do solo e da nutrição e adubação do cafeeiro,
pois tanto a falta quanto o excesso de corretivos e fertilizantes
21

(b) Mortalidade do sistema radicular. Quando se efetua
a poda do cafeeiro modifica-se substancialmente a relação parte
aérea/sistema radicular. Como essas duas partes estão em equilíbrio, haverá morte de raízes como forma de restabelecimento
deste equilíbrio, em intensidades proporcionais à natureza da poda
(Tabela 3). A recepa e o esqueletamento causam grande mortalidade
de raízes: nota-se que após 120 dias após a poda somente 17% do
sistema radicular está vivo.
A adubação de lavouras podadas difere da adubação de
lavouras em livre crescimento, pois nela são computadas as necessidades da planta para vegetação e para produção.
JUL
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Figura 1. Crescimento dos ramos em relação ao período em que foi
realizada a poda.

comprometem a produtividade e a produção. A disponibilidade de
nutrientes nos solos deve correlacionar-se com as quantidades absorvidas pelas plantas e com a produção possibilitada pelo nutriente no
solo. Assim, os critérios básicos para a adubação do cafeeiro incluem:
• Quantificação da demanda de nutrientes para o cafeeiro;
• Quantificação da demanda de nutrientes no sistema solo/
planta;
• Recomendação de adubação propriamente dita.
Basicamente, são necessários 6,2 kg de N, 0,61 kg de P2O5
e 5,9 kg de K2O para a produção de 1 saca de café, computando-se
as exigências para vegetação e produção.
Para quantificar a demanda de nutrientes no sistema
solo/planta é necessário realizar análises de solo e de folha. A
recomendação de adubação para lavouras adultas pode dispensar
parcialmente a quantidade total de nutrientes necessária à cultura do
café em função da reciclagem dos nutrientes presentes nas folhas,
que é expressiva: uma lavoura em produção recicla cerca de 5,5 t
de folhas por ano, as quais contém 166 kg ha-1 de N, 6,7 kg ha-1 de
P e 94 kg ha-1 de K (média de 5 localidades).
Em solo pobre, sem correção, é preciso construir a fertilidade
do solo. Assim, no cálculo da quantidade de nutrientes necessária
soma-se a demanda de nutrientes para a produção pendente estimada
e a demanda de nutrientes pela vegetação para a safra almejada.
Já quando se trata de um solo corrigido, a necessidade de
nutrientes é resultado da quantidade de nutrientes necessária para
a produção pendente estimada menos a quantidade de nutrientes
disponível no solo. Nesse caso, a demanda pela vegetação não é
considerada, porque o cafeeiro recicla 100% das folhas perdidas em
18 meses. As folhas que caem ao solo liberam nutrientes no processo
de decomposição, servindo para o crescimento e a produção da safra
seguinte, caso permaneçam na área de cultivo.
Na adubação de lavouras podadas, devem ser considerados
dois fatores importantes: quantidade de nutrientes no material
podado e mortalidade do sistema radicular.
(a) Quantidade de nutrientes no material podado (decote
+ esqueletamento a 1,5 m). O material resultante de poda contém
261 kg ha-1 de N, 16 kg ha-1 de P2O5, 273 kg ha-1 de K2O, 101 kg
ha-1 de CaO, 26 kg ha-1 de MgO, 10 kg ha-1 de S, 268 g ha-1 de B,
191 g ha-1 de Cu e 121 g ha-1 de Zn, o que equivale a uma adubação
aproximada de 1 t da fórmula 25-00-25, 100 kg de superfosfato
simples, além dos micronutrientes.
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Tabela 3. Mortalidade de raízes de cafeeiros em vários tipos de podas em
cafezal Mundo Novo com 7 anos, em espaçamento 3,5 m x 1,5 m
(3-4 hastes/cova). Alfenas, MG, 1986.
% de raízes vivas (em peso)
Tipos de poda
Recepa
Esqueletamento
Decote
Testemunha sem poda

Aos
30 dias

Aos
60 dias

Aos
120 dias

Média

87
75
90
100

32
37
55
100

17
17
77
100

44
42
77
100

Fonte: Miguel et al. (1984).

Alguns fatores devem ser considerados para cada nutriente.
(1) Nitrogênio
A relação C/N total do material podado varia de 50/1 a 120/1,
dependendo da origem, se proveniente do decote ou da recepa. No
material triturado, a relação varia de 15 a 25/1.
A primeira adubação nitrogenada deve ser realizada em Outubro, para acelerar o crescimento da planta, porque o sistema radicular
é ineficiente e a relação C/N é alta no material podado. Por isso, é
necessário aumentar os parcelamentos, que devem ser realizados no
início de Novembro, Dezembro e Fevereiro, para evitar picos de N
e consequente incidência de doenças fúngicas e bacterianas.
Cuidados extras devem ser tomados com o excesso e o desequilíbrio de nutrientes e com a vegetação excessiva, que causam
redução na produtividade. Em lavouras podadas, deve-se utilizar
fontes nitrogenadas que proporcionam menores perdas de N (ureia
protegida, nitrato e sulfato de amônio).
A dose de N indicada para lavouras podadas, considerando
uma produtividade média de 40 sacas ha-1, é de 250 a 300 kg ha-1.
(2) Fósforo
Os materiais podados são pobres em fósforo: 5 a 20 kg ha-1,
por isso, as adubações fosfatadas devem ser realizadas sempre que
necessárias, com base na análise de solo.
O fósforo do material podado tem alta eficiência, porque é
de origem orgânica.
(3) Potássio
Os materiais resultantes da poda são ricos em potássio: 80 a
290 kg ha-1 (80 kg ha-1 na lavoura decotada e 290 kg ha-1 na recepa).
Todo o potássio do material triturável estará disponível em curto e
médio prazo e as adubações potássicas devem ser realizadas somente
em casos de deficiência, porque a lavoura não terá produção no ano
da poda. A análise de solo determinará a necessidade da aplicação.
Uma relação muito importante a ser observada é a N/K; se houver um desbalanço favorável ao N, haverá problemas com o complexo
de doenças Phoma/Ascochita/Pseudomonas. Se houver um desbalanço
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favorável ao K, haverá problemas com cercosporiose. Portanto, é de
grande importância a manutenção dessa relação equilibrada para não
haver ataques inoportunos dessas doenças, visto que o controle químico
é menos eficientes nessas situações de desequilíbrio nutricional.
(4) Cálcio e magnésio
Os materiais da poda são pobres em magnésio: 8 a 30 kg ha-1.
A relação Ca:Mg do material podado é desequilibrada, sempre maior
que 3/1; por isso, esses nutrientes têm que ser supridos rapidamente
em caso de deficiência severa.
A adubação e a calagem devem suprir Ca e Mg em quantidades suficientes, mantendo o equilíbrio adequado entre os vários
nutrientes, visando seu melhor aproveitamento. O excesso de alguns
é prejudicial, tanto pelo maior investimento necessário, como pelos
desequilíbrios e antagonismos causados. A falta, igualmente, leva
ao desequilíbrio e à deficiência de nutrientes.
(5) Micronutrientes
O material podado é pobre em micronutrientes e é necessário
seu suprimento no solo e/ou via foliar, de acordo com as análises.
As deficiências de micronutrientes são muito comuns nas lavouras,
principalmente nos primeiros meses de brotação, devido ao menor
sistema radicular do cafeeiro.
Fatores a considerar na adubação após recepa (0,4 m):
• A produção esperada para o biênio varia de 0 a 20 sacas ha-1;
• A quantidade de nutrientes no material podado é alta:
320 kg ha-1 de N, 18 kg ha-1 de P2O5, 286 kg ha-1 de K2O, 149 kg ha-1
de CaO, 30 kg ha-1 de MgO, 10 kg ha-1 de S, 306 g ha-1 de B,
229 g ha-1 de Cu e 174 g ha-1 de Zn;
• A relação C/N (total) é muito alta: > 100/1 (imobilização);
• As correções são feitas de acordo com a análise de solo.
Fatores a considerar na adubação após esqueletamento (1,5 m):
• A produção esperada para o biênio: acima de 40 sacas ha-1;
• A quantidade de nutrientes no material podado é alta:
261 kg ha-1 de N, 16 kg ha-1 de P2O5, 273 kg ha-1 de K2O, 101 kg ha-1
de CaO, 26 kg ha-1 de MgO, 10 kg ha-1 de S, 268 g ha-1 de B,
191 g ha-1 de Cu e 121 g ha-1 de Zn;
• A relação C/N (total) é alta: > 50 a 80/1 (imobilização);
• As correções são feitas de acordo com a análise de solo.
Fatores a considerar na adubação após decote (2 m):
• A produção esperada para o biênio: acima de 40 sacas ha-1;
• A quantidade de nutrientes no material podado é baixa:
80 kg ha-1 de N, 5 kg ha-1 de P2O5, 78 kg ha-1 de K2O, 33 kg ha-1 de
CaO, 8 kg ha-1 de MgO, 3 kg ha-1 de S, 83 g ha-1 de B, 51 g ha-1 de
Cu e 28 g ha-1 de Zn;
• A relação C/N (total) é muito alta: > 100/1 (imobilização);
• As correções são feitas de acordo com a análise de solo.
Palestra: O atual sistema de manejo do solo garante
uma nutrição para altas produtividades de
café?
Dr. José Laércio Favarin, ESALQ/USP, Piracicaba, SP
De acordo com Dr. Favarin, vários fatores podem afetar a
cultura do cafeeiro. O fator hídrico é o mais importante para o desenvolvimento vegetativo e reprodutivo da cultura. O atual sistema de
implantação de café não é adequado para o ambiente tropical, porque
nossos solos armazenam pouca água, e as raízes da planta exploram,
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basicamente, a camada de 0-20 cm do perfil do solo, suficiente apenas para atender a necessidade em nutrientes. Com pouca água, os
meios pelos quais os nutrientes chegam as raízes são prejudicados, e
a nutrição da planta também. Para o fósforo, por exemplo, o principal
mecanismo de movimento no solo é a difusão, a qual depende de
vários fatores, entre eles o conteúdo volumétrico de água no solo.
A disponibilidade de água é um grande problema para as culturas perenes, pois as chuvas são estacionais, com média de seis meses
de chuva por ano, embora a perda do solo e da planta seja contínua
pela evaporação e pela transpiração. O estado de água nos diversos
órgãos das plantas é uma propriedade dinâmica afetada pelo balanço
entre a perda de vapor d’água das folhas para a atmosfera e a absorção
pelas raízes. As taxas de transpiração, de fotossíntese e, portanto, de
crescimento são afetadas pelas alterações no estado hídrico das plantas.
O caminho para tornar a cafeicultura uma atividade menos
arriscada e mais rentável passa pela adoção de técnicas de implantação
e manejo que proporcionem melhor aproveitamento da água das chuvas
armazenada no solo. Para isso, propõe-se uma mudança no conceito
de preparo de solo para a implantação do cafeeiro, do atual sistema
horizontal (corrige-se apenas os primeiros 15 a 20 cm de solo) pelo
sistema vertical, em que a preocupação vai além da camada superficial.
Para tanto, as barreiras químicas e, principalmente, físicas, limitantes ao
crescimento do sistema radicular, devem ser eliminadas. Desta forma,
as raízes exploram maior volume de solo e, consequentemente, da água
armazenada em camadas mais profundas do solo. O risco dos períodos
de estiagem é minimizado e, ainda, favorece a absorção de nutrientes
presentes no maior volume de solo explorado.
O preparo de solo convencional (preparo “horizontal”) não é
o mais adequado para as condições climáticas e edáficas do ambiente
tropical. O preparo de solo ajustado ao ambiente tropical – profundo
ou “vertical” – pela correção da fertilidade do perfil do solo, com a
incorporação de calcário, também promove o rompimento mecânico
das zonas compactadas, o que favorece a difusão de oxigênio no solo,
sem o qual não há crescimento radicular. A maneira mais eficiente e
duradoura da qualidade física do solo – presença de poros – se consegue
com plantas que tenham um amplo sistema radicular. Nesse caso, o uso
de gramíneas forrageira intercalada no cafezal contribui para esse fim.
Os sistemas atuais de manejo da cultura, com altas densidades
de plantio, permitem melhor e mais completa exploração dos solos
pelas raízes, fato imprescindível ao uso eficiente de água e sais minerais disponíveis, independentemente da profundidade de solo explorada pelas raízes. Portanto, o preparo horizontal dos primeiros 15 cm a
20 cm da superfície do solo que se faz normalmente deve ser abolido
quando se trata de plantas perenes nos trópicos, e substituído pelo
preparo vertical do solo, pelas razões já apresentadas.
As plantas cultivadas nesse sistema sofrem menos déficits
hídricos, provocados pelo veranico, comum na estação das águas, ou
pela seca da época de estiagem – cinco a seis meses sem chuva. Com
isso, o cafeeiro mantém a superfície foliar ativa por mais tempo.
As operações mecânicas nesse sistema revolvem e incorporam os
insumos a cerca de 60 cm de profundidade ou mais, dependendo
do implemento. Estimulam, também, a ação biológica do solo
pela mistura da biomassa da cultura e/ou da forrageira intercalada,
previamente instalada na área a ser destinada ao café.
O consórcio do cafeeiro com braquiária é outra tendência na
cafeicultura. No consórcio não se pressupõe a competição entre as
plantas, pois elas compartilham os recursos do ambiente: radiação
solar, água e nutrientes. A presença da forrageira no cafezal obriga a
ceifas periódicas, as quais proporcionam aporte de resíduos na projeção da copa da planta, e, assim, mantém a umidade do solo por mais
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tempo, pois reduz a evaporação. Outro benefício está associado
à mineralização, processo que libera os nutrientes absorvidos do
solo e/ou do fertilizante que se encontram no volume de solo da
entrelinha – região pouco acessada pelas raízes do cafeeiro, mais
concentradas sob a copa da planta.
Palestra: Manejo da calagem e da gessagem em café
Dr. André Guarçoni, INCAPER/ES, Vitória, ES
Dr. Guarçoni apresentou ideias inovadoras em relação à
calagem e à gessagem para solos arenosos, manejos importantes
para as regiões do Cerrado e do Norte Capixaba.
Segundo ele, a maior parte dos solos utilizados para o plantio
do café no Brasil apresenta baixos teores de cálcio trocável e elevados
teores de alumínio, especialmente nas camadas mais profundas. A
calagem, se realizada corretamente, pode corrigir ou atenuar esses
efeitos negativos, em superfície, elevando o potencial agrícola dos
solos e, consequentemente, aumentando a produtividade das lavouras. O gesso, embora seja fundamental para se alcançar elevadas
produtividades na cafeicultura, pois fornece Ca e reduz a toxidez de
alumínio em camadas profundas do solo, não pode ser considerado
um corretivo da acidez, pois não fornece OH- e, portanto, não eleva
o pH do solo.
Os fatores que influenciam a eficiência de corretivos e condicionadores são: dose, tipo/qualidade e forma de aplicação. Esses fatores devem agir em conjunto para que a ação do insumo seja efetiva.
Nos principais estados brasileiros produtores de café são utilizados dois métodos para cálculo da necessidade de calagem (NC):
o método da elevação da saturação por bases (NC = T(Ve – Va)/100)
e o método da neutralização do Al3+ e elevação dos teores de
Ca2+ e Mg2+ (NC = Y x Al3+ + [X – (Ca2+ + Mg2+)]). Em ambos,
os valores calculados indicam toneladas por hectare de calcário,
com PRNT = 100%, na camada de 0-20 cm de profundidade.
O método da saturação por bases visa elevar o teor de bases
do solo até valores pré-estabelecidos para diversas culturas. Em
consequência, há aumento do pH, mas sem a possibilidade de se
estimar até que valor, exceto se for utilizada uma equação como a
proposta por Catani e Gallo (1955): pH = 4,288 + 0,03126V. Nesse
método, considera-se a saturação por bases do solo e a saturação
que se deseja atingir, bem como a CTC a pH 7,0 (T).
Quando a CTC do solo a pH 7,0 é baixa, como nos solos
arenosos, este método tende a recomendar uma dose de calcário
insuficiente para suprir a necessidade das plantas de café em Ca e Mg.
Portanto, não seria adequado para essas condições. Por outro lado,
o método da neutralização do Al3+ e elevação dos teores de Ca2+ +
Mg2+ pode, em algumas situações, originar doses que ultrapassam o
valor da CTC total do solo (T), o que certamente eleva o pH do solo
a valores muito próximos ou maiores que 7,0, o que é indesejável.
Após comparar os resultados da aplicação desses três
métodos clássicos e de três algoritmos de cálculo da necessidade de calagem em 600 amostras de solos sob cultivo de café
em Minas Gerais, Dr. Guarçoni desenvolveu uma sequência de
fórmulas que garante mais acerto na recomendação de calagem,
denominada de Método da saturação por base com garantia de
suprimento de Ca e Mg.
Segundo ele, o algoritmo que preconiza o alcance de definida
saturação por bases, com garantia de suprimento adequado de Ca e
Mg e dose máxima limitada ao valor de H+Al, mostrou-se a forma
de cálculo mais eficiente, especialmente no fornecimento adequado
de Ca e Mg e na redução de possíveis excessos nas doses a serem
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aplicadas, recomendando-se sua utilização para inúmeras situações
de cultivo, principalmente para a calagem em solos mais arenosos,
como os do norte do Espírito Santo.
Palestra: Manejo da fertilidade do solo em café de
montanha
Engº Agrº João Carlos Peres Romero, Consultor, Ouro Fino, MG
Segundo o Engenheiro Agrônomo João Carlos Peres Romero,
é inquestionável a importância da cafeicultura de montanha no Brasil
e no mundo. Atualmente, cerca de 80% do café produzido no mundo
vêm de regiões montanhosas, e no Brasil, segundo a CONAB, 33%
da área total de café (2,3 milhões ha) localiza-se na montanha, o que
corresponde a 759.000 hectares. Do total de 43.235 milhões de sacas
de café produzidos no país em 2015/2016, cerca de 14 milhões de
sacas vieram dos cultivos nas montanhas. As maiores regiões produtores se dividem entre o Sul de Minas Gerais e o Espírito Santo.
Na cafeicultura de montanha o manejo é diferenciado, com
a construção de terraços ou platôs que facilitam as operações de
manejo e vizam priorizar a ciclagem de nutrientes e proteger o
solo da erosão.
Um plano de adubação do cafezal inicia-se com a análise de
solo, continua com a correção da acidez e termina com a aplicação
do fertilizante. No manejo da fertilidade do solo deve-se observar
um conjunto de fatores:
1) Manejo da cobertura do solo. Uma forma de aumentar
a produtividade do cafezal e proteger o solo da erosão é manter
as entrelinhas do cafezal protegidas com cobertura viva ou morta.
Além de conservar a água para a lavoura e evitar altas temperaturas no terreno, ela enriquece o solo com matéria orgânica e alguns
nutrientes e reduz a presença de plantas daninhas. A produção de
café juntamente com o capim braquiária (Brachiaria ruziziensis) é
uma boa opção de consórcio, devido à sua rusticidade, fácil adaptação e controle, baixa incidência de pragas e doenças e grande
produção de material vegetal. O importante é deixar a linha de café
limpa e protegida e a entrelinha vegetada ou com cobertura morta.
As vantagens do solo coberto em cafezais já estabelecidos
são: menor lixiviação de K, aumento da CTC e da disponibilidade
de P, menor toxicidade por Al, transporte de Ca e Mg até o subsolo
e acúmulo de K na camada superficial.
2) Correção da acidez do solo. Para que a adubação da
cultura tenha sucesso, é necessário primeiramente realizar a análise de solo e corrigir sua acidez. As causas da acidez do solo são:
uso de adubos nitrogenados; lixiviação de cátions (K, Ca, Mg);
hidrólise de Al, Fe e Mn; absorção diferencial de íons pelas raízes
e excesso de água pela chuva e irrigação. Quando se realiza a
calagem adequadamente, diversos efeitos favoráveis se combinam
e agem concomitantemente para melhorar a produtividade das
lavouras, pois ela fornece cálcio e magnésio para a planta, aumenta
a eficiência de uso dos fertilizantes, diminui os efeitos tóxicos do
alumínio, do manganês e do ferro, além de aumentar a retenção de
alguns nutrientes no solo. As bases químicas efetivas na correção
da acidez do solo são CO3-2, OH- e SiO3-2, ou seja, carbonatos,
hidróxidos e silicatos solúveis.
3) Reciclagem de nutrientes. O cultivo de plantas de cobertura (braquiária, crotalária, panicum e outras) melhora a estrutura
do solo, proporciona a ciclagem de nutrientes e, quando há leguminosas, também promove a fixação biológica do N atmosférico.
Dessa forma, tal prática contribui positivamente para o balanço de
N e P e aumento do estoque de C e N no solo e, consequentemente,
proporciona aumento na produção da cultura.
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4) Aplicação de fertilizantes. A adubação do cafeeiro deve ser
planejada de acordo com os resultados da análise de solo e da análise
foliar, e as quantidades variam em função da idade da planta, do tipo
de fertilizante utilizado, das perdas de nutrientes que venham a ocorrer,
entre outros aspectos. A adubação deve suprir os nutrientes em quantidade suficiente para a planta, considerando o equilíbrio adequado
entre os vários nutrientes, visando seu melhor aproveitamento. O
manejo da adubação deve ser diferenciado para as diferentes cultivares de café, devido às suas características e exigências específicas.
Palestra: Agricultura de precisão como ferramenta
para Boas Práticas de Uso de Fertilizantes
no cafeeiro
Dr. José Paulo Molin, ESALQ/USP, Piracicaba, SP
De acordo com Dr. Molin, as lavouras não são uniformes, e a
agricultura de precisão (AP) é uma ferramenta que pode ser utilizada
para o gerenciamento dessa variabilidade espacial (e temporal). O
objetivo da AP é otimizar a produtividade e o lucro em cada área
específica por meio da redução de custos de produção, aumento da
produtividade e maior eficiência dos agentes de produção (insumos,
máquinas e outros).
As duas grandes vertentes da AP são a variabilidade espacial e
as tecnologias relacionadas ao sistema de navegação por satélite (GNSS
– Global Navigation Satellite System). A variabilidade espacial engloba
investigação e mapeamento (amostragens, sensores e sistema de informação geográfica) e gestão (uso de insumos localizados e em taxas
variáveis). As tecnologias relacionadas ao GNSS incluem: sistemas de
direcionamento, telemetria, controle de tráfego e automações, como
o controle automático de sessões e outros (automação das máquinas).
Sob a ótica do uso de fertilizantes e corretivos, resumidamente, existem duas estratégias que podem ser adotadas. A mais
simples e rápida está relacionada ao manejo da fertilidade do solo
por meio do gerenciamento da correção e adubação (calcário,
gesso e fertilizantes) das lavouras com base apenas em amostragem
georreferenciada do solo, considerando basicamente os teores de
nutrientes no solo. Há o planejamento da amostragem sistemática
do solo (amostragem em grade ou “grid”), com sua retirada no
campo, análise no laboratório, processamento dos dados e geração
dos mapas de aplicação individuais para cada indicador da fertilidade do solo. Essa amostragem tem o objetivo de determinar as
necessidades do solo com maior detalhamento, quando comparada
à prática da amostragem convencional.
A outra estratégia é mais ampla e mais elaborada e inclui
as plantas, pois leva em consideração a produtividade das culturas
anteriores para se fazer a reposição dos nutrientes extraídos. É
uma abordagem que exige a geração de mapas de produtividade
e que, portanto, exige mais equipamento, mais trabalho e maior
domínio por parte do usuário ou de seu consultor, mas a solução é
proporcionalmente mais acertada por considerar também a variabilidade da produtividade da lavoura, e não apenas a do conteúdo de
nutrientes no solo. Os dados de produtividade expressos por mapas
são fundamentais para o manejo adequado da cultura, e a interpretação
da variabilidade presente nas lavouras implica em uma relação entre
causas e efeito. A interpretação e explicação para os fatos é a tarefa
mais complexa, em que devem ser identificados os fatores que podem
estar causando as baixas produtividades onde elas se manifestarem.
O mapa de produtividade de um talhão é um conjunto de
muitos pontos e cada ponto representa uma pequena porção da
lavoura. A posição do ponto é obtida por meio de um receptor de
GPS que fornece as coordenadas corretas de latitude e longitude
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da máquina. A disponibilidade de técnicas para geração de mapas
de produtividade de café ainda é incipiente, mas com um pouco
de criatividade é possível obtê-los, inclusive em colheita manual.
Os mapas de produtividade são de primeira importância, não
somente porque mostram a variabilidade das lavouras, mas também
porque, numa abordagem mais correta para a recomendação de adubação do ciclo seguinte, leva-se em consideração a produtividade da
cultura anterior para se fazer a reposição dos nutrientes extraídos.
Com a adoção da AP, há grande chance de economia de calcário
e de fertilizantes com a sua aplicação em dose variável dentro de cada
talhão. A prática tradicional, de aplicação do fertilizante em dose única,
pode resultar em erro para mais, o que é perfeitamente compreensível
quando a tomada de decisão pela recomendação de uma dose para toda
a lavoura é feita de forma conservadora. É de se esperar que, com a
realocação dos insumos, sejam diminuídos os desequilíbrios e, como
resultado, a produtividade das culturas seja maior (Figura 2).

Figura 2. C
 omparação dos mapas de produtividade de café beneficiado
referentes à mesma área adubada em taxa variável e em taxa fixa.

Hoje, especialmente no Brasil, as soluções existentes estão
focadas na aplicação de fertilizantes e corretivos em taxa variável,
porém, não se deve esquecer que a AP é um sistema de gestão
que considera a variabilidade espacial das lavouras em todos seus
aspectos: produtividade, solo (características físicas, químicas, compactação, etc.), infestação de plantas daninhas, doenças e pragas.
Palestra: fertilizantes NÃO CONVENCIONAIS
Dr. Heitor Cantarella, IAC, Campinas, SP
De acordo com Dr. Cantarella, a eficiência de utilização
dos nutrientes aplicados como fertilizantes na agricultura brasileira
ainda é baixa, e varia de 40-60% para N, 10-30% para P e 50-70%
para K. A rigor, essa eficiência reflete a recuperação do fertilizante
pela planta no primeiro ano de cultivo, porém, na realidade, outros
fatores interferem na recuperação e devem ser computados. No caso
do N, existem muitos mecanimos de perda pelos quais ele pode deixar
o sistema, como lixiviação, desnitrificação e volatilização. Para o
P, embora a sua eficiência de recuperação seja relativamente baixa,
ele apresenta um efeito residual no solo de longo prazo e pode ser
recuperado pela planta nos anos seguintes, desde que seu manejo seja
adequado. Já o K pode ser perdido por lixiviação, principalmente nos
solos mais arenosos, ou ser retido no complexo de troca do solo e ser
aproveitado pelas plantas nos anos posteriores. Assim, no manejo do
solo e dos fertilizantes, deve-se levar em consideração a possibilidade
desses nutrientes serem perdidos ou recuperados no sistema.
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Para aumentar a eficiência de utilização dos nutrientes pelas
culturas, além da adoção das boas práticas de manejo de fertilizantes, pode-se utilizar, tanto os fertilizantes tradicionais como os
fertilizantes de eficiência aumentada.
Os fertilizantes de eficiência aumentada se apresentam em
duas classes: fertilizantes de liberação lenta e de liberação controlada
e fertilizantes estabilidados.
a) Fertilizantes de liberação lenta e de liberação contro
lada: são os fertilizantes recobertos, encapsulados, insolúveis e outros.
Os fertilizantes de liberação lenta têm baixa solubilidade
em água e se caracterizam por fornecer os nutrientes de forma gradual, de acordo com a necessidade da cultura, reduzindo, assim, a
necessidade de parcelamento e diminuindo as perdas. Basicamente,
aplicam-se aos fertilizantes nitrogenados. Para o café, existem no
mercado fontes de fertilizantes de liberação lenta à base de ureaformaldeído, especialmente para café em formação.
Os fertilizantes de liberação controlada são produtos tradicionais (ureia, mistura NPK, micronutrientes), porém encapsulados ou recobertos com polímeros ou resinas, os quais propiciam
uma barreira física contra a exposição do nutriente. Os polímeros
proporcionam condições de controle e podem ser produzidos para
sincronizar a liberação do nutriente de acordo com as necessidades
nutricionais das plantas ao longo do ciclo de cultivo. A taxa de
liberação do nutriente depende da composição ou da espessura do
polímero, permitindo que o fertilizante seja colocado próximo às
raízes, sem provocar danos às plantas pelo efeito salino.
De acordo com Dr. Cantarella, existem, na literatura, muitos
resultados positivos da pesquisa reconhecendo a eficiência agronômica dos fertilizantes de liberação lenta ou controlada no aumento
da eficiência de uso dos nutrientes e na redução do parcelamento
da adubação. Porém, algumas vezes, a liberação do nutriente não
corresponde ao esperado, devido a falhas no recobrimento do produto e às condições de solo/clima, que não favorecem a liberação
ou dissolução do nutriente no tempo estimado.
b) Fertilizantes estabilizados
Existem duas classes principais de fertilizantes estabilizados de importância no mercado: aqueles que contêm inibidores de
nitrificação e inibidores de urease. São fertilizantes convencionais
que contêm aditivos, que visam reduzir as perdas de N e aumentar o
tempo de sua disponibilidade no solo. Existem também os aditivos
com o propósito de reduzir a fixação de P, porém, a sua eficiência
ainda precisa ser testada.
Há vários produtos no mercado com potencial de inibição da
nitrificação. Sua função é reduzir as perdas por lixiviação de nitrato.
Entre os muitos compostos testados estão a nitrapirina, a dicianodiamida e o fosfato de 3,4-dimetil pirazole. Resultados de pesquisa mostraram pouco efeito desses produtos no aumento da produção, com efeitos
positivos em apenas parte dos experimentos. Os melhores resultados
foram obtidos em solos leves, com maiores riscos de lixiviação de N.
Os inibidores de urease são aditivos que retardam a hidrólise
de ureia e reduzem as perdas de NH3. Mais de 14.000 compostos ou
misturas de compostos, com uma ampla gama de características, foram
testados, e muitos patenteados como inibidores de urease, porém, o
tiofosfato de N-(n-butil) triamida (NBPT) é atualmente o único inibidor
de urease que tem grande importância comercial e prática na agricultura. Porém, pelo menos uma nova molécula – NPPT – está entrando
no mercado. Resultados de pesquisa com o NBPT mostraram que:
(a) ele não elimina, mas reduz as perdas de NH3, permitindo o aumento
da eficiência de uso do N da ureia, (b) sua eficiência depende das
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condições ambientais, (c) quanto maior o risco de perdas de NH3,
maior pode ser o benefício do uso do inibidor, e (d) ele é menos
eficiente no controle de perdas de NH3 em solos ácidos, em relação
aos solos com pH mais elevado (Tabela 4)..
Tabela 4. Volatilização acumulada de NH3 da ureia (UR) aplicada com
ou sem inibidor de urease NBPT (530 mg kg-1) na superfície de
Latossolo Vermelho-Amarelo (359 g kg-1 de argila), com diferentes valores de pH, em câmaras de volatilização sob condições
controladas, e porcentagem de redução da perda de NH3.
Tratamento

Perda acumulada de NH3 em solo com pH ajustado
pH 4,5

pH 5,4

pH 6,1

- - - - - - - - - - - - - % do N aplicado - - - - - - - - - - - - Ureia

26 Ab

26 Ab

32 Aa

Ureia + NBPT

21 Ba

18 Bb

19 Bab

Redução (%)

19

31

41

Médias com a mesma letra maiúscula na vertical e minúscula na horizontal
não diferem entre si pelo teste Tukey, p ≤ 0,10.
Fonte: Soares et al. (2011).

Concluindo, Dr. Cantarella comentou que os produtos com
inibidores de urease já detêm uma fatia considerável de alguns
mercados, fato que ainda não ocorre com os produtos de liberação
lenta/controlada, pois ainda são considerados como produtos de
nicho, devido ao seu alto custo.
Palestra: O uso de fertilizantes organo-minerais na
cultura do cafeeiro
Engº Agrº Gilberto Tozatti, Consultor, Araras, SP
De acordo com a legislação brasileira, os fertilizantes orga
nominerais são produtos resultantes da mistura física ou da combinação de fertilizantes minerais e orgânicos.
A matéria orgânica (MO) tem papel importante na fertilização
do solo, agindo sobre as suas propriedades físicas, químicas, físicoquímicas e biológicas, e na fisiologia das plantas.
Com a substituição dos sistemas naturais pelo cultivo mais
intensivo do solo, praticado na agricultura convencional moderna,
há rápido declínio do teor de matéria orgânica e da atividade microbiológica do solo (Figura 3). Em consequência, é necessário aplicar
maior quantidade de fertilizantes minerais para garantir maiores
produtividades, o que gera aumento nos custos de produção.

Figura 3. Redução da matéria orgânica do solo após cinco anos de cultivo
de soja em Latossolos do Cerrado baiano – sistema convencional
de preparo do solo.
Fonte: Adaptada de Silva et al. (1994).
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Quadro 1. Vantagens e benefícios do fertilizante organomineral fosfatado.
O teor e a dinâmica da MO são os atributos
que melhor representam a qualidade do solo e podem
ser alterados com as práticas de manejo. A MO funciona como um condicionador no fertilizante organomineral, retendo água e nutrientes. Por exemplo, a
CTC média dos solos brasileiros é de 10 emg/100 g,
enquanto a CTC do húmus é 30 vezes maior. Assim,
quanto mais decomposta a matéria orgânica, maior a
CTC do composto organomineral e maior a fertilidade
do solo. Vale ressaltar que os fertilizantes organominerais evitam a salinização provocada pelo excesso
de sais dos adubos minerais convencionais.
As substâncias húmicas – compostos orgânicos
resultantes atividade microbiana sobre a matéria orgânica – são responsáveis por inúmeros processos naturais.
São classificadas em ácidos fúlvicos, ácidos húmicos e
huminas. É importante lembrar que, no manejo do sistema, é necessário a correção do pH do solo com calcário
para garantir melhor atividade microbiana no solo.
Resultados de pesquisas mostram que a eficiência agronômica dos adubos organominerais é sempre
Dr. Gilberto finalizou dizendo que o uso de fertilizantes
igual ou superior à obtida com a adubação exclusivamente orgânica organominerais permite executar as boas práticas agrícolas por meio
ou mineral. Esse efeito na produtividade se deve aos benefícios que a do manejo de nutrientes 4C (fonte, dose, época e local corretos),
matriz orgânica do fertilizante proporciona ao solo e às plantas, além proporcionando competitividade ao cafeicultor e sustentabilidade à
de manter o nutriente mais estável e menos suscetível às perdas no agricultura brasileira. Portanto, cabe aos técnicos, agricultores, gessolo, pois parte dos nutrientes se encontra ligada à matriz orgânica tores, legisladores, fiscalizadores e pesquisadores a responsabilidade
do fertilizante. Assim, esses fertilizantes naturalmente disponibili- do incentivo ao uso de fertilizantes organominerais na agricultura.
zam o N e o K de forma controlada. Além disso, contribuem para a
solubilização do P não lábil (P fixado aos coloides do solo, que não Palestra: Uso de fertirrigação em café
está disponível para a absorção da planta), devido à ativação e ao
Dr. André Luís T. Fernandes, UNIUBE/FAZU, Uberaba, MG
aumento da microbiota (bactérias solubilizadoras de P) do solo. Isso
De acordo com Dr. Fernandes, a área irrigada de café no
se reveste de importância ao se considerar que aproximadamente 80%
Brasil
é
da ordem de 300.000 hectares, o que representa 15% da
do total de P aplicado ao solo tornam-se indisponíveis às plantas,
cafeicultura
nacional. Esta fatia irrigada responde por mais de um
sendo imobilizados, adsorvidos e/ou transformados no solo.
terço
da
produção
nacional, mostrando a grande competitividade
Resultados de campo mostraram que, ao se aplicar fertilizante
da
cafeicultura
irrigada
no país.
organomineral no solo, os níveis médios de P (resina) aumentaram
Os cafezais irrigados com café arábica estão mais concensubstancialmente (Figura 4) e a liberação de P permitiu economia
na aquisição de fertilizante um ano após a aplicação. O Quadro 1 trados no Centro-Oeste (45%), Nordeste (24%) e Sudeste (9%) e,
descreve as vantagens e os benefícios da utilização do fertilizante em menor proporção, no Norte (5%) e Sul (4%) do Brasil.
organomineral fosfatado.
Os períodos críticos de demanda por água do cafeeiro são: na
É possível fazer a aplicação do fertilizante organomineral em quebra da dormência e pré-florada (Setembro-Outubro), na granação
taxas variáveis, atendendo, assim, as diferentes necessidades da gleba, dos frutos (Dezembro-Janeiro) e na indução floral e formação de
uniformizando a produtividade e aumentando a eficiência da adubação. gemas (Fevereiro a Maio).

Figura 4. Aumento dos teores de fósforo no solo e economia na aquisição do fertilizante no ano posterior à aplicação de fertilizantes organominerais.
Fazenda São José, Conchal, SP.

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 156 – DEZEMBRO/2016

27

Os cafezais sem irrigação passam por período de estresse
durante a estiagem, o que altera o metabolismo das plantas e prejudica o seu desenvolvimento, provocando quebra da qualidade
dos grãos e da produtividade. Além do estresse hídrico, a alta
temperatura e a baixa umidade do ar também podem reduzir significativamente o rendimento do cafezal, mesmo sob condições de
umidade no solo.
Para reduzir os efeitos da escassez hídrica, que afeta os
principais estados produtores, deve-se fazer um manejo adequado
da água e dos fertilizantes no processo de irrigação e fertirrigação
dos cafezais. O uso eficiente da água, e consequentemente dos
fertilizantes, ajuda a garantir a produtividade do cafeeiro, evita
desperdícios e permite ao produtor vender antecipadamente o café
(cafés especiais) e aproveitar os melhores preços do produto no
mercado. Resultados de pesquisa mostram que a irrigação promove
um aumento de 25% na produtividade média do cafeeiro, comparado à produtividade das lavouras de sequeiro.
Dentre as vantagens da irrigação destaca-se a possibilidade
de se utilizar o próprio sistema de irrigação como meio condutor e
distribuidor de produtos químicos – fertilizantes, inseticidas, herbicidas, nematicidas, reguladores de crescimento e outros – simultaneamente com a água de irrigação, o que reduz a compactação
do solo pelo tráfego de máquinas dentro da área, como ocorre nos
métodos tradicionais de cultivo.
Além do melhor aproveitamento do equipamento de irrigação, há economia no custo de aplicação de fertilizantes, com
máquinas e mão de obra. A aplicação dos adubos é feita nas doses
e na época adequada exigida pela cultura, há maior eficiência no
uso da água e dos fertilizantes e menor dano físico na cultura.
A irrigação do cafeeiro pode ser realizada por vários métodos
(Figura 5). Basicamente, os sistemas de irrigação são divididos em
dois grandes grupos: sistemas de irrigação com aplicação da água
em área total (aspersão em malha, pivô com emissores tipo LEPA)
e sistemas de irrigação com aplicação localizada da água (gotejamento, microaspersão), que molham apenas parte da área onde a
cultura está implantada. As desvantagens do sistema em área total
são: maior consumo de água e energia, irrigação do “mato”, perda
de água por arraste pelo vento e maiores perdas por evaporação.
Já o sistema de irrigação por gotejamento apresenta alguns inconvenientes, como obstrução dos emissores (devido aos reduzidos
diâmetros dos gotejadores e à falta de manutenção dos sistemas),
alto custo inicial e falta de mão de obra especializada.
Na agricultura irrigada, é de suma importância a avaliação
dos parâmetros que afetam a eficiência e a qualidade da irrigação,
principalmente aqueles relacionados à uniformidade de distribuição de água do sistema em uso, a qual influencia diretamente a
produtividade da cultura.
A

A fertirrigação permite que quantidades de fertilizantes
sejam dosadas de acordo com a demanda da planta e possam
ser aplicadas já dissolvidas e incorporadas em qualquer estádio
fenológico da cultura, de maneira uniforme na área. Para tanto, é
necessário conhecer a demanda de nutrientes pela planta e as suas
variações de acordo com as condições edafoclimáticas, cultivares,
sistema de produção e outras. É necessário, também, tomar alguns
cuidados na escolha das fontes de fertilizantes a serem utilizadas,
observando sua solubilidade, compatibilidade e salinidade.
A solubilidade das fontes é um importante parâmetro na
determinação dos volumes dos tanques e da taxa de injeção dos
injetores, bem como no manejo geral da fertirrigação. Fontes
incompatíveis formam compostos insolúveis na solução que, se
injetados no sistema, causam obstrução dos emissores.
Segundo Dr. Fernandes, a aplicação localizada dos fertilizantes, como no caso do gotejamento, pode potencializar os problemas de
acidificação do solo, bem como a salinização, que em casos extremos
pode levar à erradicação da lavoura. Esses problemas podem ser prevenidos com a utilização de fertilizantes neutros, que não alteram o
pH do solo (por exemplo, cloreto de potássio, fosfato monopotássico,
sulfato de potássio) e com o aumento do número de parcelamentos
da fertirrigação e do turno de injeção dos fertilizantes.
A eficiência de aproveitamento de nutrientes é variável de
acordo com o sistema de irrigação, textura do solo, porosidade, tipo
de adubo, clima e manejo da cultura. Isso faz com que os valores
de eficiência sejam uma estimativa.
As ferramentas convencionais utilizadas para monitorar a
adubação do cafeeiro são a análise de solo e a análise de planta.
Para a fertirrigação, existem ferramentas adicionais que permitem
fazer alterações rápidas e precisas nas quantidades de nutrientes
aplicados, como: (a) na solução do solo: condutividade elétrica, teor
de nitrato, teor de K, pH da solução, teor de Ca, teor de P, e outras;
(b) na planta: nitrato e potássio na seiva, intensidade de cor verde.
Com elas, pode-se ajustar a demanda da planta ao fornecimento dos
nutrientes, evitando-se, ainda, as perdas por lixiviação durante o
ciclo da cultura.
Palestra: Atualidades EM nutrição DO CAFEEIRO
Dr. Tiago Tezotto, UNIFEOB, São João da Boa Vista, MG
A análise química do solo e a diagnose foliar são ferramenteas que permitem o diagnóstico mais eficiente do estado nutricional
do cafeeiro e as alterações no programa de adubação da lavoura,
e seus resultados devem ser validados com os teores indicados
na literatura. A interpretação correta dos resultados das análises
é fundamental para garantir a nutrição adequada do cafeeiro e a
eficiência da adubação.
B

C

Figura 5. Tipos de sistemas de irrigação: (A) pivô com emissores tipo LEPA, (B) aspersão em malha e (C) gotejamento superficial ou subterrâneo.
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A recomendação de doses de fertilizantes para o cafeeiro
depende basicamente do estádio de desenvolvimento da lavoura,
das exigências da planta em função da carga pendente e do tipo e
fertilidade do solo, avaliada pela análise de solo. A expectativa de
produção ajuda a definir a dose, mas deve-se considerar, também,
a demanda representada pelo crescimento vegetativo. Assim, a
adubação do cafeeiro deve atender aos dois drenos nutricionais
da planta: a demanda para o crescimento vegetativo e a demanda
para a frutificação. A Tabela 5, de Santinato et al. (2006), mostra a
demanda de N-P2O5-K2O para a vegetação e para a frutificação do
cafeeiro, em função da carga pendente. Nota-se que a demanda de
P pelo cafeeiro é baixa, tanto para vegetação como para produção,
comparada às demandas de N e de K.
Para garantir a vegetação e a frutificação, a planta utiliza parte
dos nutrientes do solo e parte das suas reservas, que são remobilizadas
das folhas e dos ramos para os frutos nos períodos de maior necessidade.
Esse é um processo fisiológico natural que ocorre mesmo quando há
nutrientes suficientes no solo. Já no ano em que a vegetação é o dreno
principal de fotoassimilados e de nutrientes, uma parte da quantidade
de nutrientes remobilizada é reposta nos órgãos de reserva.
Diversas pesquisas indicam variação entre os genótipos de
café em relação à eficiência de uso dos nutrientes. Pesquisa recente
de Paula Neto e outros (2016) mostrou que cultivares de Coffea
canephora apresentam maior relação raiz/parte aérea e são mais
eficientes na absorção de P, enquanto cultivares de Coffea arabica
são mais eficientes na utilização do nutriente, ou seja, na produção
de biomassa. Essas informações podem ser utilizadas para a seleção
de genótipos de café mais eficientes na absorção e utilização de P
para uso em solos com baixa disponibilidade do elemento, contribuindo para a produção sustentável de café em condições tropicais.

Quanto ao Zn, em condições de deficiência no solo, a estratégia é fazer a complementação de Zn via foliar já no primeiro ano,
após a correção do solo, porque depois de absorvido ele se acumula
preferencialmente nos ramos (Tabela 6) e se transloca para as folhas
somente no segundo ano.
Tabela 7. Distribuição de zinco nas folhas, ramos e frutos de cafeeiro aos
128 dias após o plantio.
Zinco1
(mg dm )
-3

1

Folhas

Ramos

Frutos

Produtividade

- - - - - - - - - (mg kg ) - - - - - - - -

(sacas ha-1)

-1

4,8

10,0

26,2

4,0

59,9 a

115,6

13,0

39,5

5,3

45,6 a

193,3

11,8

83,0

5,0

55,1 a

328,2

20,2

217,0

6,3

27,4 b

DTPA (0,6 a 1,2).

Fonte: Tezotto e Favarin (2010).

Com a estratégia da aplicação de níquel (Ni) pode-se atenuar fatores de estresse abiótico na planta e reduzir a severidade
das doenças. O Ni atua na assimilação da ureia na planta, tanto
de origem exógena quanto endógena; na redução da produção de
etileno; na degradação do metilglioxal, composto que induz respostas oxidativas no café, e no controle da severidade de doenças,
por induzir a produção de urease.
Palestra: Nutrição com magnésio em café
Dr. Kaio Gonçalves de Lima Dias, UFLA, Lavras, MG

O magnésio (Mg) é um dos nutrientes que mais comumente
limitam
a produção do cafeeiro. Vários fatores interferem na disDe acordo com Dr. Tezotto, para a reposição de microponibilidade
de Mg para a planta, como os edáficos, climáticos,
nutrientes em lavouras de alta produtividade deve-se utilizar
biológicos
e
os
relacionados à planta. Resultados de análises de
estratégias de fornecimento de micronutrientes em cada fase de
solos
e
de
folhas
de amostras recebidas no Laboratório de Análises
desenvolvimento do cafeeiro, visando otimizar e maximizar os proda
Fundação
Procafé
(Varginha, MG), oriundas de diversas regiões
cessos fisiológicos da planta. Porém, em primeiro lugar, é necessário
cafeeiras,
também
confirmam
que o Mg é o nutriente mais em falta
garantir que os teores de todos os micronutrientes no solo estejam
nas
lavouras
cafeeiras,
verificando-se
níveis baixos do nutriente
acima do nível crítico para a cultura. Um exemplo de estratégia é a
tanto
no
solo
quanto
nas
plantas.
aplicação complementar de molibdênio (Mo) via foliar quando se
faz a adubação nitrogenada com nitrato. O Mo é fundamental no
Grande parte das lavouras cafeeiras encontram-se implantadas
processo de assimilação de N-nitrato pela enzima redutase de nitrato em solos ácidos, com baixa disponibilidade de Ca e Mg, o que destaca
e deve ser fornecido na fase vegetativa da cultura. Já quando se visa a necessidade de calagem. Além disso, muitos calcários apresentam
obter qualidade dos frutos, a estratégia é maximizar o movimento baixos teores de Mg, baixa reatividade e baixa solubilidade, o que
do açúcar na planta na fase de granação, com o fornecimento de K limita o fornecimento imediato do nutriente às plantas.
e Mg e também de B, Cu e Zn, que facilitam o transporte do açúcar
O manejo inadequado da fertilidade do solo também tem sido
das folhas para os demais órgãos da planta.
uma das causas da redução na produtividade das lavouras cafeeiras.
A estratégia para aumentar a eficiência no uso de B é Situações que provocam desequilíbrio na relação entre Ca, Mg e
fornecê-lo principalmente via solo, devido à sua baixa mobilidade K, como o excesso de adubação potássica (Figura 6) ou uso demano floema. Entretanto, alguns fatores podem afetar o teor de B no siado de fontes de Ca que não contenham Mg (calcário calcítico,
solo, tais como alta precipitação, principalmente em solos arenosos, superfosfato simples e gesso), e que induzem à lixiviação de Mg
e baixo teor de matéria orgânica.
no perfil do solo, são apontadas como causas da deficiência de Mg
em lavouras cafeeiras. Outro fator importante é a
inibição competitiva que ocorre entre Ca, Mg e K
-1
Tabela 5. Demanda de N, P2O5 e K2O, em kg ha , para vegetação e frutificação do cafeeiro
e outros cátions por sítios de absorção nas raízes
em função da carga pendente (5.000 plantas/hectare).
e também na translocação do Mg dentro da planta.
Vegetação (kg ha-1)
Frutos
Total
Esses processos podem induzir à deficiência de Mg
Produtividade
mesmo que os teores iniciais do elemento estejam
(sacas ha-1)
N
P2O5 K2O
N
P2O5 K2O
N
P2O5 K2O
adequados no solo.
29,6

114,0

6,2

61,3

62,9

10,8

110,5

7,8

152,6

224,5

14,0

270,1

123,8 228,4

117,5

10,5

226,3

291,3

21,3

350,1

Fonte: Santinato et al. (2006).

INFORMAÇÕES AGRONÔMICAS Nº 156 – DEZEMBRO/2016

O Mg participa de vários processos nas
plantas, como: (a) fotossíntese (constituinte da
molécula de clorofila), (b) ativação enzimática,
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cultivado em diversas regiões do Brasil
com diferentes níveis de irradiância, e a
nutrição com o Mg não deve ser a mesma
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O calcário tem sido a fonte mais
usual e econômica de fornecimento de
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Palestra: A nutrição mineral
como ferramenta para
melhorar a qualidade
da bebida
Dra. Herminia Emilia Prieto Martinez,
UFV, Viçosa, MG

A boa qualidade do café tem sido
descrita como sensação prazerosa que
decorre da ausência de defeitos e combinação balanceada entre sabor, corpo
e aroma. A qualidade começa na planta,
onde os precursores se formam à medida
que as cerejas se desenvolvem, continua na pós-colheita, na torra
e no processo de preparação da bebida.
A qualidade da bebida depende da composição química do
grão, determinada por fatores genéticos, sistema de cultivo, colheita,
preparo, armazenamento e torrefação, e relaciona-se com: cor,
aspecto, número de defeitos nos grãos (preto, verde, ardido), aroma
e sabor da bebida. O café de boa qualidade provém de grãos completamente desenvolvidos, sem danos de qualquer ordem e maduros.
Em se tratando das condições de manejo, as adubações e o
estado nutricional da planta podem influenciar tanto na produção
quanto na composição do grão cru e, consequentemente, na qualidade da bebida. Lavouras com nutrição equilibrada tem maior
potencial para produzir bebida de boa qualidade.

Figura 6. Teores de cálcio e magnésio na solução lixiviada em cada uma das dez percolações com
água destilada, considerando formas de aplicação [na superfície (SUP) ou incorporado
(INC)] de doses de KCl (0, 150, 300 mg kg-1 de K) em dois solos catarinenses.
Fonte: Ernani et al. (2007).

(c) fotofosforilação (atua na formação de ATP nos cloroplastos),
(d) fixação simbiótica do dióxido de carbono (CO2), (e) síntese de
proteínas, (f) transporte e utilização de fotoassimilados no floema,
(g) geração de espécies reativas de oxigênio e (h) fotoxidação em
tecidos foliares. Existe um efeito sinérgico do Mg com o P; assim,
a presença de Mg aumenta a absorção de fósforo pela planta.
O sintoma de deficiência de Mg é caracterizado por clorose
internerval nas folhas mais velhas, que progride para as mais jovens
com o tempo, seguida de coloração parda ou marrom e queda das
folhas.
De acordo com Dr. Kaio, plantas de cafeeiro cultivadas em
condições de alta intensidade luminosa apresentam maior exigência
em Mg, comparadas às plantas cultivadas sob baixa intensidade
luminosa, pois ficam mais suscetíveis aos danos fotooxidativos. A
deficiência do nutriente inibe o transporte de carboidratos via floema, induzindo ao acúmulo, principalmente, de sacarose nas folhas
e à inibição da fixação de CO2 e, consequentemente, a capacidade
fotossintética. Isso pode resultar em excessiva redução na cadeia de
transporte de elétrons e potencializar a geração de espécies reativas
de oxigênio, provocando fotooxidação e sintomas de escaldadura
nas folhas do cafeeiro. Este fato é mais grave em condições de alta
irradiância, pois neste caso a geração de equivalentes redutores e
absorção de água são maiores.
Experimento conduzido com mudas de Coffea arabica
cultivadas em solução nutritiva comprovou os impactos fisiológicos causados pela alta intensidade luminosa em condições de
deficiência de Mg (Figura 7). Nota-se que a parte da folha mais
velha que foi sombreada pela folha mais nova permaneceu verde,
enquanto a parte que foi exposta à luminosidade plena apresentou
sintomas de escaldadura. Nota-se, ainda, que a folha mais nova que
foi totalmente exposta à luminosidade plena, mesmo apresentando
menor proteção física, permaneceu verde.
O Mg funciona como agente atenuante do estresse oxidativo
causado pelo aumento da irradiância. Esses resultados indicam a
necessidade de estudos regionais a campo, visto que o cafeeiro é
30

Figura 7. M
 uda de cafeeiro cultivada em solução nutritiva sem fornecimento de Mg e exposta por três dias à irradiância plena.
Observa-se ausência de escaldadura na folha nova e na parte
sombreada da folha velha.
Fonte: Dias (2015).
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Os nutrientes minerais interferem na qualidade final do
café por duas vias, uma direta, por seu papel no metabolismo da
planta e acúmulo de compostos químicos desejáveis do ponto de
vista do aroma e sabor do café, e outra indireta, por seu papel na
produção de compostos (fitoalexinas, ligninas) que desfavorecem
o desenvolvimento microbiano nos grãos.
Os atributos químicos mais utilizados para a definição da
qualidade são: cafeína, trigonelina, açúcares totais, lipídeos, atividade da polifenoloxidase (PPO) e ácidos clorogênicos.
A cafeína interfere no corpo e amargor da bebida, enquanto
a trigonelina desempenha importante papel na percepção do
aroma. Entre 40 e 50% do N do grão torrado correspondem à
cafeína e à trigonelina, de modo que espera-se uma redução do
teor de cafeína dos grãos em plantas deficientes em N. Para alguns
autores, a adubação nitrogenada aumenta o teor de N no grão,
havendo correlação negativa entre esse nutriente e a qualidade
da bebida. Malta, Nogueira e Guimarães (2003) observaram que
o incremento das doses de nitrato de potássio promoveu aumento
linear da concentração de cafeína (Figura 7), proporcionando
bebida apenas mole, na avaliação sensorial (prova da xícara) da
bebida.
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Figura 8. Teor de cafeína em grãos de café beneficiados em função de
doses de nitrato de potássio.
Fonte: Malta, Nogueira e Guimarães (2003).

Os açúcares são precursores do flavor, cujo metabolismo é
fortemente influenciado pela disponibilidade de K. O K é primordial
para a ativação de enzimas nas células e os grãos são fortes drenos
do elemento (41% das cinzas). Ele favorece a síntese de polissacarídeos e proteínas. Assim, nas plantas deficientes em K ocorrem
acúmulo de carboidratos solúveis, decréscimo do conteúdo de amido
e acúmulo de compostos nitrogenados solúveis.
Pressupõe-se que altas doses de N e doses moderadas
de K poderiam resultar em cafés de bebida superiores, além de
aumentar também a síntese de compostos como a trigonelina e
a cafeína. Experimento conduzido por Mazzafera (1999), com
cafeeiro cultivado em solução nutritiva (Tabela 8), mostrou que
a ausência de K induziu a maior conteúdo de cafeína nas folhas
(24,5 g kg-1), enquanto a de N e de P induziram a maior redução no
conteúdo de cafeína nas folhas (17,9 g kg-1 e 17,5 g kg-1, respectivamente).
Os lipídeos são importantes precursores do aroma do café.
Nos grãos, grande parte (70 a 80%) encontra-se como triacilglicerol. Podem sofrer oxidação no armazenamento, aumentando
a acidez.
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Tabela 7. Concentração de cafeína em folhas de cafeeiro cultivado em
solução nutritiva deficiente em nutrientes.
Cafeína
(g kg-1 na massa seca)

Aumento/Redução
(%)

24,5 ± 0,1 a

112

Completo (Controle)

21,9 ± 0,3 abc

100

- Mg

18,2 ± 0,3 cd

83

-N

17,9 ± 0,2 cd

82

-P

17,5 ± 0,3 d

80

Tratamentos
-K

Fonte: Mazzafera (1999).

Os ácidos clorogênicos e outros fenóis, derivados do ácido
chiquímico ou ácido mevalônico, influenciam positiva ou negativamente o sabor, odor e coloração, dependendo da concentração,
do composto e do equilíbrio entre diferentes compostos. Eles são
adstringentes (dão corpo à bebida) e antioxidantes (previnem
várias doenças). Os micronutrientes B, Cu, Mn e Zn desempenham
importante papel na rota do ácido chiquímico.
Sob deficiência de B ocorre acúmulo de fenóis nos tecidos
da planta e a atividade da polifenoloxidase aumenta, o que provoca
a destruição da membrana celular e, consequentemente, a morte
do tecido vegetal. A deficiência de Zn causa frutos mal granados e
supostamente mais sensíveis ao ataque de microrganismos.
O Cu exerce efeitos diretos ou indiretos sobre os fungos.
Como efeito direto, sua influência está relacionada à sua capacidade
fungistática, desnaturando proteínas do patógeno. Indiretamente,
sua participação é importante na síntese de lignina, que age como
barreira à penetração de microrganismos.
Pasin et al. (2002) verificaram que pulverizações de Cu,
Zn, Mn e B diretamente sobre os frutos do cafeeiro, durante seu
desenvolvimento, reduziram significativamente a porcentagem
média de incidência de Aspergillus ochraceus, Fusarium semtectum, Cladosporium cladosporioides, sem afetar significativamente
a ocorrência de Penicillium variable (Tabela 8).
Tabela 8. Porcentagem de ocorrência de fungos1 em grãos de café beneficiado, desinfestado com hipoclorito de sódio e pulverizados
com micronutrientes. UFLA, Lavras (MG), 2000.
Incidência em grãos (%)
Tratamentos

Cladosporium
cladosporioides

Fusarium
semitectum

Aspergillus
ochraceus

Cu

16 b

14 c

4c

Zn

11 b

12 c

5c

Mn

15 b

15 c

8c

B

17 b

12 c

9c

Cu + Zn + Mn + B

48 a

29 ab

44 a

Controle

44 a

36 a

48 a

Médias com a mesma letra na coluna são estatisticamente iguais pelo teste de
Tukey a 5% de probabilidade.
Fonte: Pasin et al. (2002).

1

Desta forma, o uso do micronutrientes melhora o desenvolvimento e a produtividade dos cafezais e beneficia, ainda, a
qualidade dos grãos de café.
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