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INTRODUÇÃO

Um terço do café produzido no mundo é colhido 
no Brasil, que é o maior exportador do grão. Nos 
cafezais, o desafio constante é o de aumentar a 

produtividade e produzir café de melhor bebida. O aumento da produ-
tividade assegura aos cafeicultores maior renda e torna a atividade mais 
sustentável. A produtividade média nos cafezais brasileiros situa-se em 
25 sacas ha-1 de café (CONAB, 2016), mas há lavouras nas quais o 
café colhido supera 50 sacas ha-1 (MerA et al., 2011; VAlAdAres 
et al., 2013). essa amplitude de variação na produtividade sinaliza para 
o fato de que há muito a ser feito para que as boas práticas adotadas 
em lavouras de alta produtividade sejam transferidas a agricultores 
que produzem menos café. Já há no país experiência acumulada, tec-
nologias e sistemas de adubação e de manejo das lavouras cafeeiras 
que permitem aos cafeicultores mirar faixas de produtividade maiores 
que as registradas atualmente nos nossos cafezais. 

Para explicar os fatores que regulam a produtividade dos 
cafezais, o uso do conceito de vetor facilita a compreensão e pos-
sibilita aos técnicos e agricultores uma visão global dos ajustes que 
podem ser feitos para aumentar o rendimento de grãos por unidade 
de área. de forma muito simples, vetores que têm mesma direção, 
mas sentidos opostos se anulam. Por outro lado, vetores que têm 
mesma direção e sentido potencializam a resultante de suas forças. 
O diagrama mostrado na Figura 1 ilustra os principais vetores 
que regulam a produtividade dos cafezais. se esses fatores forem 
manejados no sentido de determinarem, cada um deles, máximo 
rendimento de grãos, conjuntamente, a resultante de suas somas 
pode determinar aumento da produtividade das lavouras.

FATORES QUE REGULAM A PRODUTIVIDADE

em função dos vetores (fatores que regulam a produtividade, 
amplamente revisados por GuArçONi M., 2013) mostrados na 
Figura 1, há ajustes que podem ser feitos no manejo da fertilidade do 
solo visando produzir mais café por unidade de área, sem que o custo 
da adubação seja aumentado. em alguns casos, é possível produzir 
mais grãos com menos adubo, simplesmente observando o princípio 
do equilíbrio no suprimento de nutrientes ao cafeeiro.  Produzir mais 
café no mesmo espaço de terra é uma forma sustentável de preservar 
o ambiente, pois se produz mais alimento por unidade de área. O 

aumento da produtividade se traduz também no uso mais eficiente 
de insumos (água e nutrientes), principalmente de fertilizantes. 

As lavouras mais produtivas, invariavelmente, caracterizam-se 
por adotarem sistemas adensados de plantio (em geral, de 3.000 a 
5.000 plantas ha-1), sem que isso prejudique a mecanização da lavoura. 
O cafeeiro que gera supersafras normalmente possui raízes no sub-
solo, o que possibilita a absorção mais eficiente de água e nutrientes. 
A exploração dos horizontes de subsolo é típica nas lavouras mais 
produtivas, fruto da escassez de água (veranico) em plena estação 
chuvosa, situação cada vez mais frequente no país. A melhoria do 
ambiente radicular no subsolo pode ser alcançada com o uso de 
gesso agrícola (rAiJ, 2008), de calagem em subsolo (pelo menos 
no sulco de plantio), suprimento balanceado de NPK, balanço no 
fornecimento de cálcio (Ca) e magnésio (Mg) (escolha correta 

Figura 1.  Vetores para ganhos de produtividade em lavouras cafeeiras e van-
tagens associadas à maior produção de café por unidade de área. 

Fonte: Adaptada de Malavolta e lima Filho (2000).
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do corretivo) às plantas e criação das condições que assegurem 
disponibilidade plena de micronutrientes, principalmente de zinco 
(Zn) e boro (B), nos cafezais. 

A análise foliar é uma ferramenta pouco utilizada nas lavou-
ras, mas seu emprego é chave para monitorar o efeito, sobre a planta, 
do adubo adicionado ao solo. decididamente, não serão alcançadas 
supersafras de café se a análise foliar e de micronutrientes não 
forem utilizadas de modo mais frequente nas lavouras cafeeiras. se 
a análise foliar for realizada corretamente e seus índices nutricio-
nais forem corretamente interpretados, ela pode, ao longo do ciclo 
de cultivo, orientar o uso, supressão ou a redução do número de 
aplicações de N e K em cobertura e de adubos foliares, reduzindo 
os custos de adubação, sem perda de produtividade. 

No rol dos nutrientes requeridos, ênfase deve ser dada a dois 
nutrientes invariavelmente relegados a segundo plano na adubação: 
enxofre (s) e Mg. O suprimento adequado de Mg simplesmente é 
alcançado quando a escolha do corretivo de acidez é correta. O 
fornecimento adequado de s ao cafeeiro requer a interpretação 
de sua disponibilidade no solo e no subsolo e, quando necessária, 
a fertilização pode ser feita simplesmente pela troca de fontes 
de nutrientes, sulfato de amônio em vez de ureia, superfosfato 
simples em vez de superfosfato triplo, uso de gesso agrícola, etc. 
(Figura 1 e Figura 2).

em relação aos micronutrientes, o cuidado deve ser redobrado 
em lavouras de alta produtividade, com análise do solo, aplicação 
de doses e fontes adequadas e uso suplementar na adubação foliar, 
quando a técnica exigir. No caso do B, se ocorre deficiência na planta 
(Figura 3), a correção deve ser feita no solo, pois se há deficiência 
severa do nutriente no solo, quando ele é aplicado nas folhas, a sua 
redistribuição é muito baixa dos locais de aplicação para os tecidos 
mais novos do cafeeiro, como os de raízes em crescimento.  

Figura 1.  Aplicação de gesso em cafezal em formação.
Crédito da foto: Valter Casarin.

Figura 2.  Deficiência de magnésio em café Obatã.
Crédito da foto: Hélio Casale.

Na adubação de lavouras altamente produtivas, o manejo do 
N tem que ser aperfeiçoado, de forma que sua disponibilidade no solo 
seja corretamente avaliada. Para isso, é preciso considerar o aporte 
de N pela matéria orgânica do solo (MO), por resíduos diversifica-
dos adicionados nas lavouras cafeeiras e, sempre que possível, pela 
análise do N mineral na faixa adubada. um conceito que emerge, ao 
se determinar a dose de N-fertilizante, é o de avaliação dos créditos 
de N nos cafezais. O conceito de crédito de N é importado dos euA 
e ele se associa ao fato de que a matéria orgânica, palhas, adubos 
verdes, casca de café, estercos, restos de podas, compostos, e outros, 
aplicados nos cafezais, contribuem para atender, pelo menos, parte 
da demanda do cafeeiro por N (Figura 4). Quando os créditos de N 
são calculados corretamente, ou a disponibilidade de N no sistema 
solo-planta é plenamente avaliada (CANtArellA; ANdrAde; 
MAttOs JuNiOr, 2008), evita-se, nos cafezais, a aplicação de 
sub ou de super doses de adubos nitrogenados, com ganhos para o 
ambiente e para o agricultor, que aumenta a sua renda. 

O ajuste nas doses de P aplicadas e recomendadas nas 
tabelas atuais de adubação também pode significar maior produ-
tividade nas lavouras, dado que as doses requeridas para produzir 
safras de café maiores que 80 sacas ha-1, em geral, principalmente 
nos solos com maior capacidade de fixar P, superam as previstas 
na maior parte das tabelas de adubação do cafeeiro. A utilização 
de dose correta de P pressupõe que sejam, simultaneamente, 
maximizadas as condições que otimizam o uso do nutriente pelo 
cafeeiro e reduzem a retenção de P pelos coloides do solo, ou 
seja, maior armazenamento de MO (ver mecanismos em GuPPy 
et al., 2005), plena disponibilidade de água e maior profundidade 
efetiva do sistema radicular do cafeeiro, que deve ocupar maior 
volume de solo possível, com raízes fisiologicamente mais ativas 
na superfície e nas camadas de subsolo. 

Como se trata de cultura perene, a amostragem do solo deve ser 
feita para esse tipo de cultura. Assim, não faz sentido analisar somente 
a camada de 0-20 cm, mas é necessário estratificar essa camada, para 

Figura 3.  Cafeeiro com deficiência de boro.
Crédito da foto: Hélio Casale.
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amostragens mais superficiais (camada de 0-10 cm), a fim de detectar 
desequilíbrios ou precipitação de nutrientes, em razão do pH muito 
elevado, em cafezais onde aplicações continuadas de corretivo na 
superfície do solo podem causar supercalagem. A análise em subsolo 
(20-40 cm) também não pode ser descartada, principalmente para 
se avaliar a disponibilidade de B, s e K (rAiJ, 2011). Com ajustes 
no manejo da fertilidade e na eficiência de utilização de nutrientes 
e fertilizantes, torna-se mais possível alcançar a média móvel de 
40-60 sacas ha-1, aqui denominada de café de alta produtividade.  

Já foi dito que o manejo da fertilidade é etapa-chave para 
se alcançar altas produtividades de café, mas que o manejo da 
água do solo é condição básica para que a capacidade do solo em 
suprir nutrientes ao cafeeiro seja máxima. O aumento da dispo-
nibilidade de água no solo, visando máxima eficiência no uso de 
fertilizantes e nutrientes, requer a adoção de práticas conservacio-
nistas de manejo, com plantio de adubos verdes, braquiária para 
produzir palha (Figura 4), uso de estercos e resíduos orgânicos 
diversificados, como a casca de café, enfim, matrizes que devem 
ser adicionadas na área do solo sob influência do cafeeiro, para 
aumentar ou preservar a MO e construir a fertilidade do solo. 
Aumentar a MO nas condições tropicais não é tarefa fácil, pois a 
tendência é a de os solos perderem MO à medida que se aumenta 
o tempo de cultivo. 

Por fim, é certo que o uso da densidade correta de plantio, 
redução da bienalidade, construção da fertilidade tendo como base 
o maior armazenamento de MO no solo, manejo correto da calagem 
e escolha certa do corretivo, suprimento equilibrado de nutrientes 
e aumento na taxa de recuperação de nutrientes nos fertilizantes 
podem assegurar, ao longo dos anos, produtividades altas, com 
médias móveis na faixa de 40-60 sacas ha-1. A obtenção de produ-
tividades elevadas nos cafezais, além de aumentar a rentabilidade 
do setor, preserva o ambiente, pois supersafras de café somente são 
alcançadas nas lavouras onde a água, nutrientes e outros insumos 
vitais às plantas são utilizados com a máxima eficiência agronô-
mica. É bem possível que o aumento da produtividade em bons 
cafezais seja acompanhado de melhoria na qualidade da bebida do 
grão colhido, o que pode traduzir-se em maior renda ao cafeicultor.

FERTILIZANTES ESPECIAIS 

O adensamento da lavoura cafeeira é uma forma eficaz de se 
gerar nas lavouras mais resíduos, ou seja, flores, ramos, folhas, restos 
da poda, frutos perdidos, etc. se não for possível aumentar ou preservar 
a matéria orgânica em toda a lavoura, esforço tem que ser feito para 
que isso ocorra pelo menos na zona de maior influência do solo sobre 
a planta – na faixa ou na linha de plantio. Nas lavouras onde é baixa a 
produção de resíduos ou reduzido o aporte de MO ao solo, é preciso 
lançar mão de fontes de nutrientes que propiciem, pelo menos na zona 
de influência do sistema radicular, alta disponibilidade de ligantes orgâ-
nicos (quelatos), ácidos orgânicos e biofertilizantes, que estimulam a 
produção de hormônios e outras substâncias orgânicas que asseguram 
ao cafeeiro melhor nutrição e maior crescimento. 

Figura 5.  A palha de braquiária protege o solo, aumenta a matéria orgânica 
e fornece nutrientes à cultura.

Crédito da foto: Valter Casarin.

Na lista de ações que visam altas produtividades de café, 
entram também o uso de fontes não convencionais de nutrientes, 
ou seja, restos da cultura e da pós-colheita, fertilizantes orgânicos 
e organominerais e biofertilizantes. 

um outro vetor importante para ganhos em produtividade é 
a atualização das tabelas de adubação existentes (rAiJ et al., 1997; 
riBeirO; GuiMArÃes; AlVAreZ, 1999). Para o cafeeiro, os 
sistemas de adubação devem considerar o requerimento nutricio-
nal da cultura, as faixas de produtividade esperada que superem  
80 sacas ha-1, os aportes de nutrientes (principalmente N) por resí-
duos vegetais – podas, estercos e resíduos de culturas intercaladas ao 
plantio de cafeeiro; 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. No caso dos micronutrientes, a 
presença de teores no solo acima dos considerados adequados cessa 
a adubação, para se evitar toxidez às plantas. No caso dos macronu-
trientes, o mesmo princípio não se aplica, já que, mesmo em situações 
de alta suficiência no solo de N, P, K e S, as quantidades exportadas 
na colheita precisam ser repostas pela adubação. 

A descontinuidade na adubação anual das culturas em função 
da escassez de recursos para compra de fertilizantes é outro fator 
que pode causar perdas no rendimento de café. 

Figura 4.  Braquiária entre as linhas de cafeeiro para a produção de palha.
Crédito da foto: Valter Casarin.

Os biofertilizantes podem assegurar maior crescimento de 
raízes e eficiência de uso de nutrientes pelo cafeeiro. Na lista de fer-
tilizantes especiais, podem ser elencados os organismos ou culturas 
de organismos que (i) estimulam o crescimento de raízes, visando 
aumentar a fixação biológica de N2 e estimular o crescimento de 
plantas, e (ii) asseguram maior aquisição de nutrientes ou interferem 
positivamente na fisiologia, aumentando a aquisição de nutrientes, 
crescimento e desenvolvimento das culturas (CAlVO; NelsON; 
KlOePPer, 2014; BrOwN e sAA, 2015). Os biofertilizantes 
englobam aminoácidos, substâncias húmicas, hormônios, poliamidas, 
fitoalexinas, hidrolisados de proteínas, cultura de microrganismos, 
etc. (CAlVO; NelsON; KlOePPer, 2014; JArdiN, 2015; 
NArdi et al., 2016). O termo biofertilizante refere-se a qualquer 
substância ou microrganismo aplicado ao solo ou na planta com o 
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propósito de se aumentar a aquisição de nutrientes, a resistência 
das plantas a fatores adversos e a qualidade do produto colhido, 
independentemente dos teores de nutrientes contidos no produto 
comercializado (JArdiN, 2015). As substâncias húmicas (sHs) são 
compostos que apresentam massa molar, cor, composição química e 
origem variadas, e efeitos (bioatividade) diretos e indiretos sobre as 
plantas (rOse et al., 2014; CAlVO; NelsON; KlOePPer, 2014).

Nos casos onde não é naturalmente possível enriquecer o meio 
de cultivo com ligantes orgânicos, o fornecimento de micronutrientes 
complexados por quelatos nas caldas foliares ou de fertirrigação, 
como edtA, ácido fúlvico (AF) e ácido húmico, estimula as plantas, 
em função da maior absorção de ferro (Fe) e Zn, aumento do teor 
de clorofila e crescimento das plantas (CHeN; ClAPP; MAGeN, 
2004). em revisões publicadas recentemente por Nardi et al. (2016) e 
rose et al. (2014), há amplo relato, por diferentes autores, dos efeitos 
diretos sobre as plantas (estímulo ao crescimento de raízes, maior 
aquisição de nutrientes, efeito fisiológicos que se assemelham aos de 
hormônios de plantas, etc.), e indiretos sobre o solo, que interferem 
na fisiologia e crescimento das culturas. Existe, assim, espaço para 
o teste e uso da adubação húmica e de biofertilizantes nas lavouras 
cafeeiras, tanto em caldas foliares quanto na adubação via solo.

Além dessas fontes de nutrientes, os fertilizantes organomine-
rais são cada vez mais utilizados nas lavouras cafeeiras, os quais são 
formulados em função da mistura de fontes minerais de nutrientes com 
resíduos orgânicos, na maioria das vezes, previamente compostados. 
Por isso, é comum que, no processo de formulação desses fertilizantes 
sejam utilizadas matrizes orgânicas humificadas. Existe uma grande 
variedade de oferta de fertilizantes organominerais no mercado, com 
teores diferenciados de NPK, micronutrientes, grau de humificação e 
coeficientes de liberação/mineralização dos nutrientes neles contidos, 
principalmente N, P e S. Para que esses fertilizantes tenham eficiência 
agronômica equivalente a dos fertilizantes minerais de uso já consa-
grado, é preciso que a taxa de liberação de nutrientes neles contidos seja 
sincronizada com as fases de maior demanda nutricional do cafeeiro. 
Há muito que se avançar no estudo dos fertilizantes organominerais 
no intuito de aumentar a sua eficiência agronômica. 

Nesse sentido, sugerem-se, em estudos de longa duração 
instalados no campo, os seguintes tópicos para pesquisas futuras: 
determinação da fração de mineralização de N, P e s orgânicos 
contidos nos fertilizantes organominerais; análise completa da 
composição química dos fertilizantes organominerais, com deter-
minação dos teores de macro e micronutrientes, CtC, pH em água e 
em CaCl2, condutividade elétrica, teores biodisponíveis de N, P e s 
e teores de substâncias húmicas, que podem ser aumentados na área 
de aplicação com uso continuado de fertilizantes organominerais.

em campo, é necessário estudar o efeito do uso prolongado 
dos  fertilizantes organominerais nas propriedades físicas do solo e 
sobre a produtividade das culturas. Nos fertilizantes organominerais 
formulados a partir de materiais orgânicos muito humificados é preciso 
estudar se o aporte de carbono humificado, em uma única aplicação ou 
com o uso sucessivo dos fertilizantes organominerais, é suficiente para 
determinar na planta e no solo os efeitos benéficos desses fertilizantes 
já consagrados para diferentes classes de culturas (rOse et al., 2014). 

uma demanda recorrente é a ligada ao efeito de substituição 
e eficiência de uso do NPK do fertilizante organomineral em relação 
ao suprido por formulados NPK minerais. Não foram realizados 
experimentos a campo que demonstram que o NPK do fertilizante 
organomineral pode ser utilizado pelas plantas de modo mais 
eficiente. Existem relatos de diminuição de dose com manutenção 
de tetos de produtividade. do mesmo modo, alguns dados preli-
minares mostram que é possível produzir mais café com a mesma 

dose de NPK quando a fonte é o fertilizante organomineral. Com 
o tempo e a instalação a campo de experimentos de longa duração, 
essas dúvidas serão sanadas. Fato é que o suprimento de NPK com 
matriz orgânica pode aumentar a eficiência de uso de nutrientes 
nas lavouras cafeeiras, mas os mecanismos que determinam esses 
efeitos positivos não foram ainda completamente elucidados.
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