
Estamos chegando num período importante 
para o exercício da Coleta de Amostras de 
Solo para que o cafeicultor tenha informações 
adequadas e em tempo hábil para fertilizar as 
lavouras de café no exato momento de suas 
necessidades de nutrientes. E por isso, nes-
te mês, o Cetcaf Online vai repassar algumas 
dicas básicas para que o produtor saiba como 
fazer a coleta da melhor maneira. 

Primeiramente, no momento da coleta de amostras de solo é impor-
tante que o cafeicultor leve sempre em conta que solos ácidos neces-
sitam, antes do processo de fertilização propriamente dito, efetuar a 
mensuração do nível de acidez do ambiente em que a lavoura está 
implantada ou que venha a ser implantada.

Sabe-se com muita clareza que em solos com acidez elevada, com ín-
dices de alumínio indesejáveis, será necessário fazer-se uma calagem 
(aplicação de calcário) em tempo preciso, considerando-se, inclusive, 
que o calcário requer um tempo para realizar seu papel de neutrali-
zador da acidez do solo, além de fornecer cálcio e magnésio para o 
cafeeiro. Para tanto, esse calcário precisa ser aplicado na região de 
maior incidência de raízes absorventes (debaixo da copa do cafeeiro) 
em lavouras mais novas e no caso de lavouras já adultas, aplicá-lo 2/3 
na projeção da copa e 1/3 nas entrelinhas conforme recomendação 
técnica. 

O produtor precisa se atentar que, normalmente, o calcário requer 
pelo menos um prazo de 90 dias para realizar sua função de neutra-
lizador do solo, fato que exige uma mudança de paradigmas no setor 
produtivo de café que, por tradição, realiza todo esse processo após a 
colheita, precarizando os efeitos que se espera.

Assim, a equipe do Cetcaf recomenda que as coletas de amostras de 
solo sejam feitas exatamente agora, nesse momento que antecede a 
colheita, para que, de posse dos resultados, o calcário seja aplicado 
no tempo e na medida tecnicamente adequada. 

Dessa forma, permite-se que os efeitos da calagem se realizem du-
rante o processo da colheita, permitindo inclusive que a primeira adu-
bação seja efetuada no momento do abotoamento floral, com chances 
bem objetivas de aproveitamento completo do fertilizante, sem per-
das de um insumo que normalmente onera o processo produtivo de 
forma significativa.

Outra vantagem dessa mudança de atitude é que nesse período os 
Laboratórios de Análise de Solos estão com suas atividades subutili-
zadas, facilitando em muito o retorno do resultado para que as reco-
mendações sejam efetivadas e os insumos adquiridos. 

A imagem ao lado mostra ao cafei-
cultor capixaba a importância de se 
efetuar uma análise de solo por área 
de mesma identidade de solo anual-
mente, evitando-se a todo custo o uso 
da mesma análise por várias safras, 
o que vem se constituindo um óbice  
grave para a evolução produtiva de 
uma lavoura.

Ao analisar os dados da tabela, perce-
be-se, teoricamente, que quanto maior 
o pH do solo, até o nível 7 o fertilizan-
te é totalmente absorvido. Necessário 
lembrar-se, entretanto, que na natureza 
nem sempre o que parece ser é de fato 
o real. O pH ideal para o cafeeiro gira 
entre 5,8 a 6,0, visto que num pH acima 
desses valores a absorção dos micro-
nutrientes fica muito prejudicada e até 
mesmo inviabilizada.                                                                                                                               
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Semana Santa
Estamos na Semana Santa: 

este ano, mais cedo (04/04) do 
que os dois anteriores (12/04 
em 2020 e 21/04 em 2019), e 
também dos próximos (17/04 
em 2022 e 09/04 em 2023). 

Por que começar nossa con-
versa de hoje com tantos nú-
meros? Em meu entendimento, 
para responder a pergunta que 
me faço e não encontro respos-
ta. Por que iniciar a colheita de 
café, especialmente, conilon, 
após a Semana Santa? Onde 
encontrar justificativa para esta 
“tradição”? (maldita). 

Nossos cafés não amadurecem 
por causa de um episódio ou de 
um calendário. Eles amadure-
cem, mais cedo ou mais tarde, 
em virtude de variação do clima 
e outros fatores naturais ou de 
genética. Mas não vejo nenhu-
ma lavoura de conilon para ser 
colhida nas próximas semanas, 
exceto com frutos totalmente 
verdes. E isto significa, impró-
prios para se fazer um alimen-
to que queremos que o MUNDO 
aprecie. 

Já falamos nisso aqui neste 
espaço no ano passado. Pode-
ria repetir aquela fala visto que 
estou vendo vizinhos de minha 
propriedade, já iniciando sua 
colheita, antes mesmo desta 
precoce Semana Santa. Como é 
fala constante do nosso Cetcaf 
afirmando que, além de perder 
qualidade, perde-se de 10 a 15 
kg por sacas de café quando não 
se espera o fruto amadurecer. 
Especialmente neste ano que te-
mos bons preços, não há justifi-
cativa para colher frutos verdes 
perdendo em duas vertentes: 
qualidade e quantidade! Resu-
mo: perdendo muito dinheiro. 

Gostaria que esta tecla fosse 
extinta para nunca mais nela 
tocar. Sinceramente, peço aos 
nossos cafeicultores que façam 
uma experiência, se não acre-
ditam nas nossas informações: 
colham um lote verde e um ma-
duro; sequem da mesma forma 
e cheguem vocês mesmos a esta 
constatação. Esta afirmação é 
baseada em pesquisa da tese 
de doutorado de Marcos Moulin, 
nosso consultor do Cetcaf. 

 Permaneçamos unidos e faça-
mos de nossa cafeicultura uma 
fonte de renda racional!

                Bento Venturim
Presidente do Cetcaf
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Curtas 
Instagram CCCV

Já está curtindo o 
Instagram do Centro 
do Comércio de Café 
de Vitória (CCCV)? 
Ainda não? Então 
entre no perfil @cafe.cccv 
e tenha acesso rápido às no-
tícias do agronegócio café no 
mundo!

O perfil é mais uma ferra-
menta do CCCV para se fazer 
presente na vida do cafeicultor 
capixaba, ajudando-o a ficar 
por dentro do que acontece. 

Análise
Identidade de solo 

Para o sucesso da análise de solo, não se pode retirar 
apenas uma amostra e entender que a coleta está pron-
ta! É necessário ao cafeicultor utilizar uma sonda ade-
quada e retirar 30 amostras ao acaso, por unidade de 
área, na profundidade de 0 a 20 cm. E nas lavouras de 
maior produtividade, também na profundidade de 20 cm 
a 40 cm, além de embalá-las em recipiente próprio, se-
paradamente, via de regra numa sacola para esse fim, e 
enviá-las ao laboratório devidamente identificadas para 

posteriores resultados. 
O Cetcaf reafirma que no cuidado desses procedimentos está a ga-
rantia de uma lavoura bem nutrida e capaz de expressar em toda sua 
inteireza todo o potencial produtivo da lavoura de café.

A HORA É ESSA: APROVEITE-A, CAFEICULTOR!

Sobre a retirada das amostras

Sucesso!

http://3inteligente.com.br
https://www.instagram.com/cafe.cccv/

