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“Maravilhoso é volver os olhos para trás e constar 

quantos obstáculos vencidos, quantos sacrifícios, quantos 

esforços, quantas preocupações… Mas é maravilhoso 

ainda olhar para frente com fé, sabendo que existe uma 

força maior, que nos acompanha dia-a-dia, e que, ao 

descortinarmos um novo horizonte poderemos fazer o bem, 

dando àqueles que precisam, um pouco do que sabemos” 

(autor desconhecido). 
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RESUMO 

 

Minas Gerais é o maior estado produtor de café arábica, responsável por mais de 50% da 

produção nacional. Sabe-se que os solos brasileiros são, normalmente, ácidos e pobres 

nutricionalmente, o que se faz necessário o emprego de práticas simples e eficazes quanto ao 

fornecimento de nutrientes ao solo, garantindo a maximização da produção, principalmente 

em áreas de cerrado. Para a obtenção de maior produção e melhor aproveitamento de cada 

safra de café, é essencial buscar as melhores fontes e alternativas em adubação. Com o avanço 

tecnológico em fertilizantes, houve a necessidade do aumento da eficiência agronômica dos 

fertilizantes e o reaproveitamento dos resíduos agroindustriais, principalmente em sistemas de 

produção como a cafeicultura. Nos últimos sete anos se expandiu no mercado os fertilizantes 

organominerais que são a mistura física de fontes orgânicas e minerais de nutrientes, que 

contenha concentrações mínimas de macronutrientes primários, secundários ou 

micronutrientes e carbono orgânico, com a função de maximizar a eficiência dos nutrientes, 

reduzir custos e impactos ambientais, conseguindo assim se sobressair à adubação mineral 

convencional. O efeito positivo dos adubos organominerais, está intimamente ligado à sua 

composição, pois a liberação dos nutrientes se dá pelo contato dos microrganismos do solo 

com a matriz orgânica que vai reduzindo de tamanho e liberando gradativamente os nutrientes 

para a planta, efeito este conhecido como liberação controlada. Os fertilizantes químicos e 

orgânicos são essenciais para elevação e mesmo à manutenção da produção da cultura do café 

no Brasil, contudo nos últimos anos, o alto custo com adubações elevou a necessidade de uso 

mais eficiente desses recursos. Em geral, os organominerais têm a função de aperfeiçoar a 

absorção dos nutrientes contidos nos mesmos, tornando assim, a adubação mais eficiente. 

Com base nisso, os objetivos deste trabalho foram: comparar os teores foliares de 

macronutrientes no cafeeiro, submetido à adubação com fertilizante mineral convencional 

versus organomineral, e avaliar se o ajuste de demanda (15% a menos) da dose de 

organomineral sobre o fertilizante mineral manteve o mesmo nível nutricional da adubação 

mineral convencional. 

 

Palavras-chave: Café. Nutrientes. Orgânico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 



 

 

Minas Gerais is the largest producer of arabica coffee, responsible for more than 50% of the 

national production. It is known that Brazilian soils are normally acidic and nutritionally poor, 

which makes it necessary to use simple and efficient practices in nutrient supply to the soil, 

guaranteeing the maximization of production, especially in Cerrado areas. To obtain greater 

production and better utilization of each coffee crop, it is essential to seek the best sources and 

alternatives in fertilization. With the technological advancement in fertilizers, there was a 

need to increase the agronomic efficiency of fertilizers and the reuse of agroindustrial 

residues, especially in production systems such as coffee cultivation. Over the past seven 

years, organomineral fertilizers, which are the physical mixture of organic and nutrient 

minerals, have been expanded in the market, which contain minimum concentrations of 

primary, secondary or micronutrient macronutrients and organic carbon, in order to maximize 

nutrient efficiency, reduce environmental costs and impacts, and thus excel at conventional 

mineral fertilization. The positive effect of organomineral fertilizers is closely related to their 

composition, since the release of the nutrients occurs through the contact of the soil 

microorganisms with the organic matrix that is reducing in size and gradually releasing the 

nutrients to the plant, an effect known as release controlled. Chemical and organic fertilizers 

are essential for raising and maintaining coffee production in Brazil, but in recent years, high 

fertilizer costs have raised the need for more efficient use of these resources. In general, 

organominerals have the function of improving the absorption of nutrients contained in them, 

thus making fertilization more efficient. Based on this, the objectives of this work were: to 

compare the macronutrient leaf contents in the coffee plantation, submitted to fertilization 

with conventional mineral fertilizer versus organomineral, and to evaluate if the demand 

adjustment (15% less) of the organomineral dose on the mineral fertilizer maintained the same 

nutritional level as conventional mineral fertilization. 

 

Key words: Coffee. Nutrients. Organic 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de café, tendo Minas 

Gerais como o maior estado produtor, responsável por mais de 50% da produção nacional, 

sendo predominante o cultivo do café arábica (CONAB, 2015). A estimativa para a safra 2018 

de café, ano de bienalidade positiva
1
, é que o país produza um volume de 58 milhões de sacas 

beneficiadas, crescimento de 29,1% (CONAB, 2018). A área total, em formação e em 

produção, deve atingir 2.168,6 mil hectares (287,7 em formação e 1.880,9 mil hectares em 

produção) (CONAB, 2018).   

Em Minas Gerais, o cultivo do café é bastante favorável, devido às condições 

disponíveis, clima, relevo, estações climáticas definidas e altitude, tornando a região um lugar 

adequado para o cultivo de cafés de qualidade (EPAMIG, 2011). No entanto, sabe-se que os 

solos brasileiros são, normalmente, ácidos e pobres em nutrientes, e que se faz necessário o 

emprego de práticas conservacionistas simples a moderadas quanto ao fornecimento de 

nutrientes ao pleno desenvolvimento da cultura, garantindo a maximização da produção, 

principalmente em áreas de cerrado. 

Sabe-se que para a obtenção de maior produção e melhor aproveitamento de cada safra 

de café, é essencial buscar as melhores fontes e alternativas em adubação. Sendo assim, novas 

tecnologias no setor de fertilizantes são demandadas para garantir sucesso da atividade 

agrícola. Frente a esta necessidade, os fertilizantes organominerais têm ganhado maior 

destaque, eles são produtos novos e alternativos, oriundos da mistura de fontes orgânicas com 

fertilizantes minerais. Estes compostos participam como ativadores biológicos, estimulantes, 

fontes de nutrientes minerais de baixa concentração, condicionadores e agentes umectantes 

(NCR 103 COMMITTEE, 1984), gerando como benefício menor impacto ambiental e 

redução na dependência do uso de fertilizantes minerais. O efeito positivo dos produtos 

(organominerais) está intimamente ligado à sua composição. Em geral, eles têm a função de 

aperfeiçoar a absorção dos nutrientes contidos nos mesmos, tornando a adubação mais 

eficiente (AMINOAGRO, 2009). 

Nos últimos sete anos, decorrente das demandas por compostos eficientes e pela 

necessidade do aproveitamento dos resíduos na agricultura, expandiu-se o segmento de 

                                                           
1 Bienalidade positiva: ano/ safra com produtividade maior que a anterior. 
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fertilizantes organominerais (SANTOS, 2014).  Por meio do Plano Nacional de Fertilizantes, 

o Ministério da Agricultura tem promovido a produção de fertilizantes organominerais, em 

que são propostas medidas de incentivo às pequenas e médias indústrias regionais para a 

produção dos fertilizantes alternativos (Benites et al., 2010). 

O fertilizante organomineral é definido como: “produto resultante da mistura física ou 

combinação de fertilizantes minerais e orgânicos”. Segundo a Instrução Normativa (IN) nº 25, 

de 23 de julho de 2009, os fertilizantes organominerais sólidos devem apresentar, no mínimo: 

8% de carbono orgânico; 80 mmolc kg-1; macronutrientes primários isolados (N, P, K) ou em 

misturas (NP, NK, PK ou NPK) em 10%; macronutrientes secundários em 5% e 30% de 

umidade máxima. (MAPA, 2009).  

A dinâmica de disponibilização do fertilizante possui aspectos específicos no caso dos 

organominerais. Os nutrientes solúveis estão retidos (envoltos) em uma matriz orgânica, a 

qual protege o fósforo do contato direto com o solo, evitando a perda por fixação. Ao mesmo 

tempo, protege o nitrogênio e o potássio da lixiviação, uma vez que a fase orgânica é 

insolúvel em água. A liberação dos nutrientes se dá por meio do contato dos microrganismos 

do solo com a matriz orgânica que vai reduzindo de tamanho e liberando gradativamente os 

nutrientes para a planta, efeito conhecido como liberação controlada. Os fertilizantes químicos 

e orgânicos são essenciais para elevação e mesmo à manutenção da produção da cultura do 

café no Brasil, contudo nos últimos anos o custo com adubações elevou a necessidade de uso 

mais eficiente desses recursos (EMBRAPA, 1982).  

Com o intuito principal de diminuir a taxa de mineralização dos nutrientes, 

principalmente nitrogênio (N), fósforo (P) e K, adicionar fertilizantes minerais aos adubos 

orgânicos tornou-se uma boa opção, tendo a vantagem de se empregar o fertilizante 

organomineral em menores quantidades por área, além do menor custo de transporte (KIEHL, 

2008). 

Os fertilizantes organominerais variam em conteúdo mineral e orgânico, mas, em geral 

diversos autores observaram efeitos tais como: redução da necessidade de adubação fosfatada, 

pois há redução da fixação do fósforo pelos compostos minerais (TIRITAN et al., 2010), 

aumento da disponibilidade dos nutrientes fornecidos pela adubação química (OLIVEIRA et 

al.,2010). Ainda, redução do pH, maior disponibilidade de cálcio (Ca), magnésio (Mg) e K, 

maiores teores de matéria orgânica, aumento da capacidade de troca catiônica (CTC) a pH 7 

(SÁ et al., 2010), maior complexação de elementos tóxicos e de micronutrientes, além de 
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melhorar a estrutura, promover maior infiltração de água, aumentar a aeração e a atividade e 

diversidade dos microorganismos (TEIXEIRA, 2013). 

Por meio da análise química de tecido vegetal, várias informações podem ser colhidas 

por meio da aptidão das plantas em absorver e utilizar os nutrientes minerais, refletindo nos 

teores e em seu equilíbrio nutricional. Apesar de outros órgãos das plantas também poderem 

ser utilizados na realização da diagnose química, a mais usada é a folha, pois reflete bem na 

sua composição as mudanças na nutrição e é sede do metabolismo (Carvalho et al., 2001).  

 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Comparar os teores foliares de macronutrientes no cafeeiro, submetido à adubação com 

fertilizante mineral convencional versus adubação com fertilizante organomineral. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Comparar e analisar os teores foliares obtidos com a análise foliar de ambos os 

tratamentos. 

 Avaliar se o ajuste de demanda (15% a menos) da dose de organomineral sobre o 

fertilizante mineral manteve o mesmo nível nutricional da adubação mineral 

convencional.  
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TEORES FOLIARES DE MACRONUTRIENTES NO CAFEEIRO, EM FUNÇAO DA  

ADUBAÇÃO COM FERTILIZANTE MINERAL E ORGANOMINERAL 
 

 

RESUMO 

 

 

Com o objetivo de comparar os teores foliares nutricionais de macronutrientes através da 

adubação com fertilizante organomineral e adubação com fertilizante mineral convencional na 

cultura do café, foi realizado um experimento na área da Fazenda Nossa Senhora dos 

Remédios - Perdizes, MG, por meio de delineamento em blocos casualizados ao acaso, com 2 

tratamentos em 10 repetições cada, totalizando 20 parcelas. As aplicações com os fertilizantes 

iniciaram-se em novembro de 2017 a fevereiro de 2018, sendo utilizados dois tipos de 

adubos: adubo organomineral (T1) e adubo mineral convencional (T2). As doses utilizadas 

para cada macronutriente foram: para adubação organomineral: Nitrogênio - 382 Kg/ha; 

Fósforo - 68 Kg/ha e Potássio - 382 Kg/ha e para a adubação convencional: Nitrogênio - 450 

Kg/ha; Fósforo - 80 Kg/ha e Potássio - 450 Kg/ha. A característica avaliada foi o teor de 

macronutrientes primários (N, P e K) no tecido vegetal do cafeeiro. Os dados obtidos foram 

submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias comparadas pelo teste de Tukey. Na 

avaliação dos resultados obtidos a partir da análise de tecidos foliares do cafeeiro, as 

adubações com fertilizantes organominerais e adubações com fertilizantes minerais 

convencional não obtiveram efeito significativo para os teores de macronutrientes entre si, 

porém, como foi feito um ajuste de demanda com a adubação organomineral, que foi de 15% 

a menos em relação à adubação convencional, conseguiu-se obter os mesmos níveis 

nutricionais em relação aos macronutrientes.  

 

Palavras-chave: Adubo. Análise. Cafeeiro. Nutricionais 
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FOLIAR CONTENT OF MACRONUTRIENTS IN COFFEE PLANT, IN FUNCTION 

OF FERTILIZER WITH MINERAL AND ORGANOMINERAL FERTILIZER 

 

 

ABSTRAT 

 

In order to compare the nutritional foliar contents of macronutrients through fertilization with 

organomineral fertilizer and fertilization with conventional mineral fertilizer in the coffee 

plant, an experiment was carried out in the area of  Nossa Senhora dos Remédios Farm - 

Perdizes, MG., in randomized complete blocks, with 2 treatments in 10 replicates each, 

totaling 20 plots. Fertilizer applications started in November 2017 to February 2018, using 

two types of fertilizers: organomineral fertilizer (T1) and conventional mineral fertilizer (T2). 

The doses used for each macronutrient were: for organomineral fertilization: Nitrogen - 382 

Kg / ha; Phosphorus - 68 Kg / ha and Potassium - 382 Kg / ha and for conventional 

fertilization: Nitrogen - 450 Kg / ha; Phosphorus - 80 Kg / ha and Potassium - 450 Kg / ha. 

The evaluated characteristic was the content of primary macronutrients (N, P and K) in the 

plant tissue of the coffee plant. The data were submitted to analysis of variance (ANOVA) 

and the means compared by the Tukey test. In the evaluation of the results obtained from the 

analysis of leaf tissues of the coffee plant, the fertilizations with organomineral fertilizers and 

fertilizations with conventional mineral fertilizers did not have a significant effect on the 

macronutrient contents among them, however, as an adjustment of the demand was made with 

the fertilization organomineral, which was 15% less than conventional fertilization, the same 

nutritional levels were achieved in relation to the macronutrients. 

 

Keywords: Fertilizer. Analyze. Coffee plant. Nutrition 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A cultura do café tem uma grande participação e influência na economia do Brasil e do 

mundo (XIMENES, 2006), sendo esta uma das mais importantes commodities
2
 agrícolas do 

mercado mundial, é o segundo maior gerador de riquezas do planeta, perdendo apenas para o 

petróleo, estabelecendo-se em um mercado gigantesco com uma longa cadeia produtiva que 

gera milhões de empregos, sendo ainda uma importante atividade econômica social para 

pequenos e médios agricultores, gerando riquezas e divisas no país (NOGUEIRA et al., 

2009). 

Segundo Baldock & Shulte (1996) e Meldal-Jonhnsen & Summer (1980), a análise 

química foliar é uma importante ferramenta para identificar e corrigir deficiências e 

desequilíbrios nutricionais na planta, monitorando e avaliando a eficiência do programa de 

adubação de determinada cultura e a fertilidade do solo (Dara et al., 1992). 

De acordo com Santos, J.C.F (2005), os principais macronutrientes primários e suas 

funções são: 

Nitrogênio - atua no crescimento da planta, no aumento da vegetação com maior ramificação 

dos ramos plagiotrópicos, formação de folhas verdes e brilhantes, expansão da área foliar, 

formação de botões florais, promovendo ainda maior atividade fotossintética pelo aumento da 

clorofila e maior produção de carboidratos necessários à frutificação. 

Fósforo - contribui para maior desenvolvimento do sistema radicular e parte aérea da planta, 

formação do lenho e granação dos frutos, influindo também na síntese e armazenamento de 

energia. 

Potássio - apresenta importância nas atividades de fotossíntese, respiração e circulação de 

seiva na planta, com efeito na formação de amido nas folhas e contribuição na fase de 

granação dos frutos, se translocando com facilidade das folhas adjacentes para os frutos. 

A alta demanda nutricional do cafeeiro no campo pode atingir recomendações entre 

120 e 470 kg ha-1 de N, 120 a 400 kg ha-1 de K2O e de 15 a 80 kg ha-1 de P2O5 

(MATIELLO et al., 2005). 

                                                           
2
 Commodities: Mercadorias, artigos de comércio, bens que não sofrem processos de alteração (ou que são 

pouco diferenciados), como frutas, legumes, cereais e alguns metais. Esta palavra é usada para descrever 
produtos de baixo valor agregado. 
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A matéria orgânica (M.O.) presente no solo é proveniente da mistura de diversos 

produtos de processos de decomposição resultantes da degradação química e biológica de 

resíduos vegetais e da atividade microbiana (CANELLAS et al., 2002). As substâncias 

húmicas (SHs) constituem o produto final de decomposição de resíduos orgânicos e 

representam o principal componente da M.O em água, solos e sedimentos (CANELLAS et 

al., 2006).  

A M.O é essencial para a manutenção das funções do solo, melhora também as 

propriedades físicas, físico-químicas, químicas e biológicas do solo, que irão influenciar de 

forma direta ou indireta na fertilidade do solo (MALAVOLTA, 2006). O uso exclusivo de 

adubos orgânicos na cultura do café, implica em resultados negativos de produção em relação 

ao sistema de adubação convencional (MALTA et al., 2007) e perdas de produtividade 

(ASSIS et al., 2004), sendo então recomendável a associação de adubos orgânicos e minerais 

para que se possa obter o equilíbrio ideal entre os nutrientes, contribuindo com o 

comportamento vegetativo-produtivo do cafeeiro. A união do fertilizante mineral com o 

fertilizante orgânico provoca uma mistura física e uma combinação química, criando novos 

compostos aumentando o aproveitamento do fertilizante mineral. (KIEHL, 2008) 

Diversos são os estudos que demonstram os efeitos positivos do uso de 

organominerais tanto na cultura do café quanto na cultura de cereais. Santinato et al. (2013) 

ao testar doses de diferentes tipos de adubos orgânicos, obtiveram resultados satisfatórios ao 

utilizar esterco de curral e de galinha em associação com o adubo mineral, aumentando a 

produtividade de 9 a 20% em relação à adubação exclusiva com fertilizante mineral. 

Resultados positivos também foram obtidos por Barros et al. (2001), onde  houve aumento na 

produtividade com a associação da palha de café com o adubo mineral. Plantas de café 

adubadas com fertilizante organomineral granulado, com suplementação fosfatada, cresceram 

mais em relação às plantas adubadas convencionalmente (CANDIDO et al., 2013). O uso de 

lodo de curtume desidratado misturado a Latossolo vermelho distrófico, para produção de 

mudas de café, permite o desenvolvimento de mudas com características aceitáveis para o 

plantio (BERILLI et al., 2014). 

Desta forma, são necessários estudos que avaliam os efeitos da adubação 

organomineral na dinâmica de absorção dos compostos químicos pela planta de café, 

especificamente os teores foliares dos nutrientes. Assim, o presente trabalho teve por 

finalidade comparar os teores foliares de macronutrientes primários, referente as adubações 

minerais e organominerais ao qual o cafeeiro foi submetido.  
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O trabalho foi conduzido na Fazenda Nossa Senhora dos Remédios, região de Perdizes - 

MG, com solo predominante Latossolo Vermelho e altitude de 950 metros. O talhão avaliado 

possui cultivar Catuaí 99, com idade de 12 anos. 

O delineamento experimental foi o de blocos casualizados, com 2 tratamentos de 10 

repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. Cada parcela possui 30 metros lineares, 

porém para avaliação foram utilizados os 20 metros centrais. 

Como apresentado na Figura 1, a análise de solo foi realizada antes das adubações a fim 

de se fazer as recomendações necessárias de adubação. 

 

Figura 1 – Laudo de Análise de Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para compor os tratamentos foram analisadas duas variantes, sendo elas: (T1) 

Tratamento com adubação Organomineral com ajuste de demanda de 15%, e o (T2) 

Tratamento com adubação Convencional. Os tratamentos experimentais estão descritos na 

Tabela 1.  
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O parcelamento das aplicações contou com 1 aplicação da fonte de fósforo em ambos os 

tratamentos, já as adubações de Nitrogênio e Potássio foram parceladas em 4 aplicações para 

a fonte mineral e 2 aplicações para a fonte Organomineral.  

 

Tabela 1. Tratamentos experimentais para avaliação dos teores foliares de macronutrientes no 

cafeeiro. 

 Macronutrientes   T1 - Adubação Organomineral       T2 – Adubação Mineral 

N 382 (pontos) 14-00-14                                                  

2728 Kg/ha 

450 (pontos) 20-00-20                        

2250 Kg/ha 

P 68 (pontos) 00-25-00               

272 Kg/ha 

 

          80 (pontos) 00-18-00 

444 Kg/ha 

K 382 (pontos) 14-00-14            

2728 Kg/ha 

 

450 (pontos) 20-00-20 

                 2250 Kg/ha 

 

 

 

 

 

A coleta das folhas ocorreu no dia 19/03/2018 seguindo a metodologia proposta por 

RAIJ et. al. (1997), onde foram selecionadas aleatoriamente o 3º ou 4º par de folhas, nos 

ramos plagiotrópicos, em ambos os lados da planta, aleatoriamente dentro da área útil da 

parcela.  

Após coletadas, as amostras foram enviadas ao Laboratório de Análises de Água, Foliar 

e de Solo do Centro Universitário do Cerrado- Patrocínio (UNICERP), onde os teores de N, P 

e K foliar foram mensurados.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA), usando o 

software, programa computacional SISVAR (FERREIRA, 2014) Versão 5.6, e no caso de 

significância, as médias dos tratamentos foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Os resultados obtidos nas avaliações dos teores foliares dos macronutrientes Nitrogênio, 

Fósforo e Potássio, estão descritos nas Tabelas 2, 3 e 4, respectivamente.  

A Tabela 2 traz os resultados de Nitrogênio, onde não há diferença estatística entre os 

tratamentos, mostrando que mesmo com a redução da quantidade de N via organomineral, a 

planta absorveu quantidades semelhantes deste elemento. Vale destacar que os teores de 

Nitrogênio encontrados foram superiores aos valores de referência da 5ª Aproximação 

(CFSEMG, 1999) que vão de 28,4 a 31,6 g/kg. 

 

Tabela 2. Teores foliares de Nitrogênio 

Tratamentos Médias (g/kg) 

T1 – Organomineral                     36,78 a * 

 T2 – Mineral                     35,16 a   

CV%                     21,74 

  Média                      35,97     
*Fonte: Elaborado pela autora: Naihara Uniai de Paula 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% 

 

De acordo com os resultados obtidos na Tabela 3, para teores de Fósforo de adubação 

organomineral e convencional, não houve diferença estatística entre os tratamentos, resultado 

similar ao de Nitrogênio. Estes teores alcançaram o teto superior aos considerados ideais na 5ª 

Aproximação (CFSEMG, 1999), que vão de 1,1 a 1,5 g/kg, comprovando que a redução da 

dose com o organomineral também não comprometeu os teores foliares de P. 

 

Tabela 3. Teores foliares de Fósforo.  

Tratamentos Médias (g/kg) 

T1 – Organomineral                     1,57 a * 

 T2 – Mineral                     1,52 a   

CV%                     8,96 

  Média                      1,54     
*Fonte: Elaborado pela autora: Naihara Uniai de Paula 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% 
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Os resultados apresentados na Tabela 4, que mostram os teores foliares de Potássio, 

também não apresentaram diferença estatística entre os tratamentos e Costa et al. (2011) 

observaram comportamento semelhante para as fontes mineral e organomineral em plantas de 

milho, para o teor de K.  

 

Tabela 4. Teores foliares de Potássio.  

Tratamentos Médias (g/kg) 

T1 – Organomineral                     17,6 a * 

 T2 – Mineral                     16,9 a   

CV%                     8,96 

  Média                      1,54     
*Fonte: Elaborado pela autora: Naihara Uniai de Paula 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si pelo teste Tukey a 5% 

 

Diferente do apresentado para N e P, os teores foliares de Potássio deste trabalho, 

ficaram abaixo do recomendado pela 5ª Aproximação (CFSEMG, 1999), que é de 23,3 a 30,9 

g/kg de K, tanto para adubação Mineral quanto para a Organomineral, este fato pode ser 

explicado por esta lavoura ter produzido 80sc/ha, onde a demanda nutricional foi maior do 

que a disponibilizada para a lavoura.  

Analisando as tabelas em conjunto podemos observar que os teores foliares de N, P e K 

não apresentaram diferenças entre os tratamentos e que a redução de dose do organomineral 

apresentou boa eficiência, isso pode ser explicado por Junek e colaboradores (2014), que 

afirmam que a presença de composto orgânico na adubação aumenta a retenção de nutrientes 

no solo, pois a fração orgânica aumenta a capacidade de troca catiônica proporcionando 

menor perda de nutrientes por lixiviação e maior aproveitamento pelas plantas; embora 

comparados aos sintéticos, os fertilizantes organominerais apresentam liberação mais lenta.  

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

 

Com base nos resultados obtidos neste estudo, pode-se concluir que, a adubação 

organomineral é o tipo de adubação mais eficiente, visto que, mesmo com o ajuste de 

demanda de 15% a menos da quantidade utilizada de adubo em comparação à adubação 

convencional ela conseguiu atingir os níveis de teores foliares de macronutrientes da 

adubação convencional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

No mercado existem diversas alternativas para a adubação do cafeeiro, e atualmente 

vem-se buscando alternativas mais eficientes e que causem menos impactos negativos ao 

meio ambiente. A ideia de se usar adubos organominerais, propiciando o uso de doses 

menores em comparação ao mineral, traz diversos benefícios para a planta, além de melhorar 

a estrutura dos solos, evitando perdas elevadas de água e nutrientes . 

Outro fator de grande relevância, é que seu uso pode trazer grandes contribuições  para 

o meio ambiente através do reaproveitamento dos resíduos agroindustriais. Sendo assim, em 

comparação aos resultados deste estudo, a adubação organomineral é a alternativa viável para 

a substituição da adubação mineral convencional. . 

Sugere-se para trabalhos futuros, avaliar o crescimento dos internódios, ramos 

plagiotrópicos, crescimento do sistema radicular, avaliação de variáveis fisiológicas, estudo 

das estruturas internas dos órgãos vegetativos, entre outros, que possam auxiliar na elucidação 

de respostas dos cafeeiros aos tratamentos aos quais forem submetidos. 
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