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1. Manejo nutricional
Para nutrir o cafeeiro de forma equilibrada, é fundamental adotar práticas
que promovam a saúde do solo.

FAO

Além disso, um solo saudável e protegido possui maior capacidade de
retenção de água e permite o aprofundamento do sistema radicular.
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Como é um solo saudável?
Um solo saudável é um solo vivo.
Raízes e organismos do solo

Nature Education

Húmus e estrutura grumosa

Solo poroso que permite a
infiltração de água, aeração e
penetração das raízes
0,5 a 2,0 mm
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Museu de Ciências da Terra Alexis Dorofeef

Um solo vivo é fofo e possui cheiro fresco e agradável.
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Além disso, nos solos vivos existem
organismos que ajudam as plantas
na absorção de nutrientes.

Cornell University
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Natural Resources Defense Council

As plantas que crescem em um solo saudável também
serão saudáveis, ou seja, mais produtivas e
resistentes a pragas e doenças.
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IPNI Brasil

Café & Clima

O solo deve estar sempre protegido do sol e da chuva
por plantas ou cobertura morta.
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Práticas que promovem a saúde do solo
“Primeiro você deve alimentar o solo e, então, deixe o solo alimentar as plantas”.
Dr. William A. Albrecht

Para promover a saúde do solo do seu cafezal, é importante produzir
ou aplicar matéria orgânica (biomassa) em quantidade e qualidade
adequadas para alimentar os organismos do solo.
As raízes das plantas também são uma importante fonte de alimento
para a vida do solo.
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Tipos de biomassa
A biomassa produzida na área de
cultivo possui diversas vantagens,
pois dispensa o trabalho de
transporte e aplicação.
 Plantas de cobertura nas
entrelinhas (gramíneas,
leguminosas ou plantas
espontâneas) que podem ser
roçadas periodicamente
 Resíduos da própria cultura
(folhas e galhos do cafeeiro)
Arborização (folhas e galhos)

Também pode-se aplicar biomassa
produzida na propriedade ou
adquirida de outros locais.
 Composto orgânico
 Estercos (bovino, suíno ou aves)
 Palha de café
 Materiais de poda (pomares,
cercas-vivas e quebra-ventos)
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NUTRIENTES PARA
O CAFEEIRO

NUTRIENTES PARA
O CAFEEIRO

BIOMASSA
SERES VIVOS DO
SOLO

HÚMUS E
ESTRUTURA
GRUMOSA DO SOLO

RETENÇÃO DE
NUTRIENTES

UMIDADE E
AERAÇÃO

MELHOR
ABSORÇÃO DE
NUTRIENTES PELO
CAFEEIRO

MELHOR
DESENVOLVIMENTO
DE RAÍZES

É necessária uma frequente produção ou aplicação de
biomassa, já que ela é constantemente consumida pelos
organismos do solo.
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Uma biomassa
diversificada
alimenta uma
maior diversidade
de organismos do
solo. Essa
complexa teia
alimentar resulta
em solos mais
saudáveis e
produtivos.
NRCS/USDA
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Como faço para
produzir biomassa no
próprio cafezal?
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Exemplo 1: Manejo do mato
O mato nas entrelinhas do cafezal, com diversas espécies de plantas, pode ser roçado
periodicamente e sua biomassa pode ser colocada sob a saia do cafeeiro.
Assim, a formação de uma generosa camada de cobertura morta sobre as linhas do café
proporciona diversos benefícios como:
 Proteção do solo contra erosão e compactação
 Manutenção de umidade no solo

 Disponibilização de nutrientes de forma equilibrada para o cafeeiro
 Diversificação de organismos no solo, favorecendo o controle biológico de pragas
 Supressão de plantas invasoras nas linhas do café, reduzindo a necessidade de capinas
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Pedro Ronca

Manejo do mato
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Epamig

Manejo do mato
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Exemplo 2: Plantas de cobertura

Cafepoint

Podem ser consorciadas culturas
como milho, feijão, amendoim
etc.

Também podem ser utilizados
adubos verdes:
 Porte alto: crotalária-juncea e
guandu-forrageiro.
 Porte médio: milheto e
crotalária-spectabilis.
 Porte baixo: mucuna-anã,
crotalária-breviflora e feijão-deporco.
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Milho

Artur Paiva
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Milheto
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Caio Diniz

Crotaláriaspectabilis
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Caio Diniz

Feijão-de-porco
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Cafepoint

Mucuna-anã

23

Durval Rocha Fernandes

O uso de coquetéis,
envolvendo o plantio
de 3 ou 4 espécies na
mesma área, tem
sido utilizado com
sucesso, propiciando
um melhor
aproveitamento dos
recursos como
nutrientes, água e
luz.

Exemplo: milheto,
crotalária e guanduanão.
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Acúmulo de
massa e
nutrientes de
adubos verdes
consorciados
com cafeeiros

Massa

N

P

K

(kg/ha)
Crotalária juncea

1040

137,5

10,4

58,3

(2,8-3,0 m x 0,5-0,8 m)

Guandu-anão

790

105,8

8,3

52,2

OBS:
1) Corte no florescimento
2) Considera a área
ocupada pelos cafeeiros

Lablab

810

91,8

8,6

65,5

Lima et al. (2009) apud Santos et al. (2014)
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Relação C/N e
composição
nutricional de
fertilizantes
orgânicos secos
a 110°C

Material

Relação
C/N

Farinha de carne e ossos

4:1

8,0

1,5

0,5

Esterco de galinha

10:1

3,0

4,7

1,9

Esterco de porco

10:1

2,5

4,9

2,4

Esterco de gado

18:1

1,9

1,0

1,6

Crotalária juncea

26:1

2,0

0,4

1,8

Feijão Guandu

29:1

1,8

0,6

1,1

Palha de café

31:1

1,5

0,2

3,0

Palha de feijão

32:1

1,6

0,3

1,9

Palha de milho

112:1

0,5

0,4

1,6

Serragem de madeira

865:1

0,06

0,01

0,01

N (%) P2O5 (%) K2O (%) Ca (%)
13,6

Khatounian (2001); Matiello et al. (2010); Laudo de análise Frigonossa
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Adubação em função da produtividade
esperada, análise de solo e análise foliar
Para exemplificar uma recomendação de adubação de uma lavoura
em produção, vamos imaginar um talhão de café, cultivar Catuaí
Vermelho IAC 99, plantado há 4 anos no espaçamento 3,5 x 0,8 m. A
produtividade esperada para a próxima colheita é de 35 sacas por
hectare.
Uma amostra de solo foi coletada e enviada a um laboratório que
participa do “Ensaio de Proficiência IAC”.
Além disso, uma amostra de folhas foi coletada e enviada ao mesmo
laboratório para realização de análise foliar. O teor de nitrogênio (N)
nas folhas foi abaixo de 26 g/kg.
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Resultados analíticos de solo
pH

M.O.

P

K

Ca

Mg

H+Al

Al

CTC

V

pH

Mat. Org.

Fósforo

Potássio

Cálcio

Magnésio

Ac. Potencial

Alumínio

Cap.Troca Cat.

Sat.Bases

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

mmolc/dm3

%

%

%

2,8

10,4

g/dm3

mg/dm3

K/CTC Mg/CTC
K na CTC

Mg na CTC

5,0
12

6

0,8

9

3

16

0

28,8
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Ca/CTC

Ca/Mg

Mg/K

Ca/K

S

B

Cu

Fe

Mn

Zn

Ca na CTC

Cálc./Mag.

Mag./Potás.

Cálc./Potas.

Enxofre

Boro

Cobre

Ferro

Manganês

Zinco

mg/dm3

mg/dm3

mg/dm3

mg/dm3

mg/dm3

0,7

24

1,1

0,6

%

%

%

%

mg/dm3

31,2

3,0

3,7

11,2

1

0,18
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Adubação em função da produtividade
esperada, análise de solo e análise foliar
Para a adubação de produção, os
fertilizantes devem ser aplicados
em função da produtividade
esperada, dos teores de fósforo (P),
potássio (K), boro (B), manganês
(Mn) e zinco (Zn) no solo e do teor
de nitrogênio (N) nas folhas.
Portanto, deverão ser aplicadas as
seguintes quantidades de
nutrientes minerais neste talhão:

 Nitrogênio (N) = 240 kg/ha
 Fósforo (P2O5) = 50 kg/ha

 Potássio (K2O) = 160 kg/ha
 Boro (B) = 2 kg/ha
 Manganês (Mn) = 2 kg/ha
 Zinco (Zn) = 1 kg/ha
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Exemplo de adubação orgânica complementada
por fertilizante mineral de baixa solubilidade
Neste exemplo será recomendada a aplicação dos seguintes adubos
orgânicos:
1 t/ha de palha de café

5 t/ha de esterco bovino

2 t/ha de farinha de
carne e ossos



1,5% de N = 15 kg/ha



1,5% de N = 75 kg/ha



8% de N = 160 kg/ha



3,0% de K2O = 30 kg/ha



1,0% de P2O5 = 50 kg/ha



1,5% de P2O5 = 30 kg/ha



1,5% de K2O = 75 kg/ha



13% de Ca = 260 kg/ha
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IMPORTANTE
A composição nutricional dos adubos orgânicos varia bastante de acordo
com as matérias primas utilizadas e o processo de produção, incluindo a
forma de estocagem. Materiais inicialmente ricos em nutrientes como
estercos, resíduos de abatedouro, torta de mamona, palha de café etc.
que ficam estocados ao ar livre “tomando chuva” perdem grandes
quantidades de nutrientes com o passar do tempo.
Por isso, é importante utilizar matérias primas de boa procedência e
estocar os adubos orgânicos em locais cobertos, ensacados ou sob lona
plástica. Além disso, a compostagem é uma técnica interessante para o
aproveitamento de resíduos orgânicos de origem vegetal e animal na
produção de adubos orgânicos estabilizados, minimizando as perdas de
nutrientes.
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• Nitrogênio (N)

Somando as
quantidades de
nutrientes dos
adubos
orgânicos,
temos:

= 250 kg/ha

(100% da necessidade de N)
• Fósforo (P2O5)

= 80 kg/ha

(160% da necessidade de P)
• Potássio (K2O)

= 105 kg/ha

(65% da necessidade de K)
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Para complementar a
necessidade
nutricional de
potássio (K),
podemos aplicar um
fertilizante mineral de
baixa solubilidade:
sulfato duplo de
potássio e magnésio
(K-Mag®)

• K-Mag® (22% de K2O, 10,8% de Mg, 22%
de S) = 250 kg/ha
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1 aplicação de 1 t/ha de palha de café no
início do período chuvoso

Recomendação
de aplicação:

1 aplicação de 2 t/ha de farinha de carne
e ossos em setembro/outubro

1 aplicação de 250 kg/ha de K-Mag® em
novembro/dezembro
1 aplicação de 5 t/ha de esterco bovino
em janeiro/fevereiro
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1 aplicação via solo de 20 kg/ha de ulexita
ou bórax no início do período chuvoso

Para suprir as
necessidades de
micronutrientes,
podem ser
aplicados
seguintes
fertilizantes:

1 aplicação via solo de 6 kg/ha de sulfato
de manganês no início do período chuvoso

1 aplicação via solo de 5 kg/ha de sulfato
de zinco no início do período chuvoso
Caso seja constatada deficiência de
micronutrientes em análise foliar realizada,
pelo menos, 30 dias após a aplicação via
solo desses nutrientes, recomenda-se a
aplicação via foliar de fertilizantes contendo
boro, manganês, zinco e cobre a cada 30 ou
60 dias ao longo do período chuvoso.
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2. Manejo integrado de pragas e doenças
Nas lavouras de café, são encontrados diversos tipos de
organismos (insetos, ácaros, fungos, bactérias etc.) que vivem no
solo ou na parte aérea das plantas.
A maioria desses organismos é benéfica para a cultura do café e
apenas alguns podem se tornar pragas ou causar doenças,
provocando danos econômicos.
O Manejo Integrado de Pragas e Doenças (MIP) busca minimizar os
danos econômicos com uso integrado de diferentes métodos de
controle, evitando ao máximo provocar danos à saúde humana e
ao meio ambiente.
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Métodos de
controle
permitidos na
agricultura
orgânica
O uso desses métodos deve ser
prioritário por serem de baixo
custo e causarem baixo impacto
ambiental.

1. Usados de forma preventiva para evitar
que as pragas ou doenças atinjam o nível de
dano econômico:
• Controle cultural: uso de práticas culturais que contribuem para
uma maior resistência do cafeeiro e um ambiente que seja
menos favorável à ocorrência de pragas e doenças e, ao mesmo
tempo, mais favorável aos inimigos naturais (ex: escolha do local
de cultivo e espaçamento adequado, plantio de cultivares
resistentes ou tolerantes, nutrição equilibrada, aplicação de
silício, uso de preparados homeopáticos, manejo de vegetação
espontânea ou plantas de cobertura nas entrelinhas,
manutenção de quebra-ventos, cercas-vivas ou faixas de
vegetação natural, arborização do cafezal, irrigação, podas e
colheita).
• Controle comportamental: uso de feromônios, hormônios e
compostos atraentes ou repelentes que interferem no
comportamento dos insetos e, dessa forma, reduzem os danos à
lavoura (ex: uso de armadilhas atrativas).
• Controle biológico natural: uso de práticas culturais que
favorecem as populações de inimigos naturais (ex: diversificação
da vegetação e uso de inseticidas seletivos em favor dos inimigos
naturais).
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Métodos de
controle
permitidos na
agricultura
orgânica

2. Usados de forma curativa quando as
pragas ou doenças atingem o nível de
controle:

• Controle biológico aplicado: aplicação de inimigos naturais na
lavoura (ex: fungo 'Beauveria bassiana' para controle da brocado-café).
• Controle químico alternativo: aplicação de extratos vegetais ou
caldas fitoprotetoras, que apresentam propriedades pesticidas
ou repelentes, cujo uso é aprovado na agricultura orgânica (ex:
inseticida natural à base de nim para controle do bicho-mineiro).
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2. Manejo integrado de pragas e doenças
Para mais informações, veja as páginas 26 a 39 da
publicação Manejo Sustentável do Cafeeiro, disponível em:
http://www.cafeorganicobrasil.org/downloads
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3. Condicionamento climático
Os ventos normalmente acentuam o estresse hídrico porque aumentam a
evapotranspiração: até 750 mm de água "gastos" apenas pelo vento.
Para reduzir a perda de água excessiva, recomenda-se o uso de quebraventos e a arborização dos cafezais.
Gerando leve sombra, a arborização também contribui para a
estabilização do ambiente do cafezal, atenuando os extremos de
temperatura elevada e protegendo-o contra geadas leves.
Outros benefícios: ciclagem de nutrientes, fonte de renda (frutos,
madeira, mel etc.)
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Quebra-ventos

Fundção Procafé

Renques de bananeira prata
anã, com plantas bem
desbrotadas, entre 6 linhas
de cafeeiros, em AndradasMG
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Arborização (sombreamento parcial)
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Vantagens do sombreamento citadas na
literatura
◦ Aumento da biodiversidade;
◦ Redução da pressão de pragas e doenças e das espécies invasoras;
◦ Melhoria das condições térmicas e hídricas: Maior tolerância a seca;
◦ Produção de grãos de tamanho superior e mais doces;
◦ Maturação mais uniforme e mais lenta;
◦ Teores mais elevados de matéria orgânica e nutrientes no solo;
◦ Maior ciclagem de nutrientes, menor erosão e lixiviação;
◦ Sequestro de carbono;
◦ Possível redução da adubação devido a ciclagem de nutrientes;
◦ Possibilidade de renda extra: frutas, madeira etc.

◦Mesma produtividade que pleno sol se usada de forma correta.
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Características das árvores indicadas ao sombreamento de cafezais no
sudeste e centro-oeste do Brasil

 Perdem as folhas no outono-inverno permitindo entrada de luz e
reciclagem de nutrientes: entrada de sol no outono-inverno;

 Sombreamento intenso na época da primavera e verão;
 Raízes mais profundas;

 Associar espécies de crescimento rápido com outras de crescimento mais
lento;

 Plantar também espécies de exploração comercial, se possível.
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Março

Julho
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Conclusões: Produtividade em Cafés Sombreados - Tese Doutorado: Machado-MG
Nas presentes condições, a espécie Pau Pereira Platycyamus regnellii junto a cafezais:
1) Permitiu a entrada de 39% de luz no período de novembro a março e de 91% no
período de maio a julho
2) Não influenciou na produtividade das lavouras sombreadas tanto orgânicas quanto
convencionais

Fonte: Moreira (2009)
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Qualidade em Cafés Sombreados
Sombreamento e Qualidade
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Resultados de Qualidade e composição química dos Grãos
1) Maiores Concentrações de K e Zn nos grãos;

2) Peneira: grãos sombreados maiores que os a pleno sol;

3) Bebida: grãos sombreados orgânicos: melhor bebida que a pleno
sol orgânicos.
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Março

Junho
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Resultados para Potássio e Zinco no solo e folhas
K e Zn mais elevado no solo e folhas dos tratamentos sombreados:
1) Maior ciclagem de nutrientes: deposição de folhas da árvore no solo.
2) Menor erosão laminar: Folhas da árvore no solo são obstáculo físico que reduz
escorrimento e estimula infiltração. Sombreado com solo mais aerado.

3) Menor lixiviação: K é muito móvel no solo e facilmente perdido por lixiviação. Arvores
minimizam a lixiviação através de suas raízes que ocupam grande volume de solo,
retendo e absorvendo o K que seria perdido do sistema.

Possível economia de fertilizantes e redução de custos nas lavouras sombreadas
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Recomendações para o plantio de árvores “amigas” do café
Diferentes espaçamentos e espécies de acordo com a área e o objetivo do produtor
1) X------X------ X------X------ X------X------ X------X------ X------X------ X------X------ X------X-----2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) X------X------ X------X------ X------X------ X------X------ X------X------ X------X------ X------X------

• 15 m entre as mudas na linha do café
• Plantio a cada 5 ruas de café (planta uma, pula 4 ruas e planta a seguinte)
• Aproximadamente 15 m x 17,5 m = 40 árvores/ha, além de outras árvores no entorno
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Algumas espécies arbóreas e como utilizá-las
Caducifólia no
outono/inverno

Semi-caducifólia

Perenifólia

Pau Pereira

Ingá

Abacate

Paineira

Amora Branca / Amoreira

Bananeira

Ipês Roxo / Amarelo

Jacarandá

Jatobá

Cedro Brasileiro

Canjarana

Macadâmia

Cedro Australiano

Capoeira Branca

Jacarandá (Bico de Pato)

Tamboril

Angico

Óleo

Jacarandá Mimoso / Carobá

Sibipiruna

Guapuruvu / ficheira

Tipuana

Canafístula

Amora (Bicho da Seda)

NO MEIO DA LAVOURA

NO MEIO DA LAVOURA

NO ENTORNO DA LAVOURA
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Obrigado!
ASSOCIAÇÃO DE CAFEICULTURA ORGÂNICA DO BRASIL – ACOB

Para mais informações, acesse:
www.cafeorganicobrasil.org
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