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Prefácio
A Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro 

(Pesagro-Rio), empresa pública estadual, responsável pela promoção da 
ciên cia, pela geração de tecnologias e pela disseminação de inovações tec-
nológicas agropecuárias, coloca à disposição do segmento cafeeiro de todo 
o País, em especial o do norte-fluminense, um conjunto de informações 
sobre o aumento da produção e da sustentabilidade da cultura do café.

São cinco experiências que se destacaram pela objetividade e pela 
importância conferida ao manejo cultural. Nelas, foram estudados os efei-
tos do uso de plantas de cobertura do solo e de adubação verde, a irriga-
ção por gotejamento e a utilização de sistemas agroflorestais envolvendo 
o café e o coco-anão-verde. Com igual importância, foi desenvolvido um 
estudo comportamental de variedades do café Conilon e feitas recomen-
dações de cultivo para as áreas cafeeiras da região norte-fluminense.

Uma análise detalhada dos resultados alcançados permite concluir 
que a pesquisa agropecuária deve ser permanente, em especial em cultu-
ras perenes, sempre recorrendo a informações tecnológicas, que permiti-
rão ao cafeicultor aumentar a produtividade final, melhorar a qualidade 
dos grãos e da bebida, manter ou melhorar a qualidade do solo agrícola, 
otimizar o aproveitamento de nutrientes oriundos de resíduos vegetais e 
da fixação biológica, além de sugerir o cultivo consorciado, observando as 
aptidões de variedades conforme as curvas de temperatura, a precipitação 
pluvial e a altitude das áreas disponíveis.

Permanecemos com a firme disposição de prestar serviços, gerar 
produtos e buscar resultados positivos para todos os produtores do 
meio rural, associando ciência agropecuária com crescimento susten-
tável da economia agropecuária do Estado do Rio de Janeiro.

Sílvio José Elia Galvão 
Presidente da Pesagro-Rio
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Introdução
A cultura do café no Estado do Rio de Janeiro originou-se na 

região da Mata da Tijuca, por volta de 1760. Sua exportação teve iní-
cio em 1779. A partir dos primeiros plantios, a cultura começou a se 
expandir para outros municípios do Estado, tendo conhecido sua fase 
áurea entre os anos de 1820 e 1880, quando, então, a região do Vale 
do Paraíba fluminense exibiu a maior produção mundial do grão.  
Sua produção em áreas de topografia acidentada resultou, porém, no 
passado, em negligência dos produtores quanto à adoção de medidas 
de preservação do solo, gerando, em consequência disso, uma inten-
sa erosão do solo. Por conta dessa grave situação, a cultura migrou 
para o Estado de São Paulo.

Sob o ponto de vista agronômico, apesar de a cultura no Estado 
ser produzida em menor escala quando comparada à de outros esta-
dos brasileiros, os trabalhos de pesquisa da Pesagro-Rio têm levado 
em consideração aspectos de sustentabilidade, como a preservação 
do solo, o emprego de cultivos consorciados e o de práticas culturais 
de preservação ambiental. 

No norte-fluminense, o cultivo de espécies vegetais como fonte 
de biomassa pode ser uma alternativa viável para aumentar a cober-
tura e a quantidade de matéria orgânica no solo, reduzindo, assim, o 
uso de fertilizantes. Outros fatores importantes no sistema de produ-
ção – como a irrigação por gotejamento para o uso racional da água 
e o plantio do café em sistema agroflorestal com fruteiras, como o co-
co-anão – também podem permitir um exploração mais sustentável.
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Introdução
A agricultura convencional trouxe muito progresso para a 

Ciência Agronômica em termos de conhecimentos e de produtivi-
dade por unidade de área em curto prazo; entretanto, o uso des-
sa tecnologia de forma bastante intensiva ocasionou degradação do 
solo e do ambiente (CARNEIRO et al., 2004). Essa forma de manejo 
requer maior consumo de energia, principalmente em fertilizantes e 
defensivos agrícolas (CASTELLINI et al., 2006), contribuindo para o 
efeito estufa, por meio da elevada liberação de gás carbônico para a  
atmosfera (KALTSAS et al., 2007). Portanto, a agricultura sustentável 
desponta como um paradigma para a agricultura.

Manejo alternativo  
com plantas de cobertura
Fábio Luiz Partelli1 
Henrique Duarte Vieira2 
Wander Eustáquio de Bastos Andrade3 
Enderson Petrônio de Brito Ferreira4

1 Engenheiro-agrônomo, Doutor em Produção Vegetal, prof. da Universidade Federal do Espírito Santo 
(Ufes). CEP 29932-540, São Mateus, ES. partelli@yahoo.com.br

2Engenheiro-agrônomo, Doutor em Produção Vegetal, prof. da Universidade Estadual do Norte-
Fluminense (Uenf), Campos dos Goytacazes, RJ. CEP 28013-602, Campos dos Goytacazes, RJ. henri-
que@uenf.br

3Engenheiro-agrônomo, Doutor em Fitotecnia, pesquisador da Pesagro-Rio/Centro Estadual de Pesquisa 
em Agroenergia e Aproveitamento de Resíduos. CEP 28080-000, Campos dos Goytacazes, RJ. wander-
pesagro@yahoo.com.br

4Engenheiro-agrônomo, Doutor em Fitotecnia, pesquisador da Embrapa Arroz e Feijão. CEP 75375-000, 
Santo Antônio de Goiás, GO. enderson@cnpaf.embrapa.br
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A adubação verde consiste em cultivar espécies vegetais para 
produzirem biomassa. O processo consiste em cortar as espécies ve-
getais e misturá-las ao solo – para manter e/ou aumentar a matéria 
orgânica e a cobertura do solo –, deixando-o, consequentemente, em 
melhores condições para o desenvolvimento da cultura de interesse 
comercial (BAYER; MIELNICZUK, 1997), além de lhe fornecer nitro-
gênio, pelo emprego de leguminosas. 

Vários pontos básicos devem ser considerados para conceituar  
adubação verde, a saber: a planta deve proporcionar cobertura e 
proteção ao solo; deve melhorar e/ou manter as condições físicas, 
químicas e biológicas do solo; deve promover a aração biológica e a 
introdução de vida em profundidade no solo; e deve servir como uso 
eventual na alimentação animal, entre outras finalidades (CALEGARI 
et al., 1993).

Benefícios proporcionados  
pelas plantas de cobertura

Uma agricultura sustentável, com adoção de práticas conserva-
cionistas, como a utilização de plantas de cobertura (adubação ver-
de), desponta como uma prática viável, pois favorece a densidade e 
a diversidade de microrganismos no solo. Essas plantas atuam princi-
palmente na liberação de fósforo (ALVES et al., 2004), mas também 
conseguem melhorar a estrutura física do solo e reciclar nutrientes 
(CALEGARI et al., 1993). 

Quando se utilizam leguminosas junto com bactérias específi-
cas, promove-se a fixação biológica do nitrogênio atmosférico, fato 
que contribui positivamente para o balanço de nitrogênio no solo 
e para a ciclagem de nutrientes, proporcionando melhor nutrição à 
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planta e melhorando, consequentemente, a produção e até mesmo 
a produtividade de espécies de interesse econômico (ALVES et al., 
2006; CHU et al., 2004; FERREIRA et al., 2009; HEINRICHS et al., 
2002; PIETSCH et al., 2007). 

A utilização de adubação verde também pode reduzir a infes-
tação de plantas espontâneas em diversas culturas, como a do café 
(PARTELLI, 2008). Entretanto, quando manejadas inadequadamente, 
elas podem competir com espécies vegetais de interesse econômi-
co, por recursos escassos (como água, luz e nutrientes), por meio da 
competição direta ou pela liberação de substâncias que interferem 
em outras culturas, provocando queda na produção (KONG et al., 
2007; RONCHI; SILVA, 2006).

Depois da queda das folhas e/ou do corte das plantas de co-
bertura, ocorre a liberação de nutrientes dos tecidos para o solo, 
tornando-os disponíveis para as plantas cultivadas. A liberação dos 
nutrientes das plantas de cobertura para o solo depende de alguns 
fatores – como a época do ano (estação seca ou chuvosa e/ou verão e 
inverno), a idade e a espécie utilizada, a relação carbono/nitrogênio 
(se muito alta, a decomposição do material é mais demorada e pro-
move indisponibilidade temporária do N) e a presença de algumas 
substâncias no material vegetal (lignina e hemicelulose) –, sendo a 
liberação superior a 50% para a maioria dos nutrientes já nos primei-
ros 30 dias após o corte. Dessa forma, as plantas de cobertura mane-
jadas no final de dezembro, por exemplo, disponibilizam nutrientes 
já em janeiro ou fevereiro. 

Geralmente, a produção de biomassa (material vegetal) e a ci-
clagem de nutrientes obtidas nas áreas cultivadas com plantas de 
cobertura são maiores do que nas áreas onde há apenas plantas espon-
tâneas (PARTELLI, 2008). As plantas de cobertura também conferem  
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outras vantagens, como: protegem o solo dos efeitos da erosão, redu-
zindo a perda de solo, de água e de nutrientes; e otimizam o apro-
veitamento de adubos pela planta (CALEGARI, 1998). Além disso, 
podem proporcionar a diminuição da densidade do solo, aumentar 
a disponibilidade de fósforo para as plantas, incorporar carbono e 
nitrogênio, e melhorar os índices indicativos de qualidade do solo, 
como a biomassa microbiana (microrganismos do solo).

Trabalhos mostram que o cultivo da crotalária (Crotalaria jun-
cea) na entrelinha do café Arábica (Coffea arabica L.) aumenta a 
concentração de esporos de fungos micorrízicos arbusculares na ri-
zosfera (área de ação do sistema radicular) do cafeeiro (COLOZZI 
FILHO; CARDOSO, 2000). Isso indica que essa prática agrícola pode 
favorecer a presença desses microrganismos associados às raízes do 
cafeeiro, aumentando, assim, a área superficial do sistema radicular 
e a absorção de nutrientes, uma vez que as micorrizas podem trans-
ferir nutrientes (como fósforo, nitrogênio e carbono), do solo para as 
raízes. Pesquisadores descrevem que a utilização de mucuna-preta 
(Mucuna aterrima) e de flemíngia (Flemingia congesta) melhoraram 
o desenvolvimento do café Conilon (Coffea canephora); no entanto, 
o feijão-de-porco (Canavalia emiformis) e o guandu (Cajanus cajan) 
prejudicaram a produtividade da lavoura (BERGO et al., 2006), indi-
cando que, dependendo da espécie e da região cultivada, os adubos 
verdes podem apresentar comportamento distinto; por isso, a sua es-
colha deve ser feita de forma bem criteriosa. 

As plantas consideradas como adubos verdes também podem 
ser utilizadas para amenizar os efeitos do frio, da geada e do vento 
sobre as plantas cultivadas (GORRETA, 1998), como o café e citros, 
principalmente quando forem novas e estiverem plantadas em re-
giões de elevada altitude, sujeitas, então, a baixas temperaturas.
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Quando toda a biomassa e os nutrientes contidos nas plantas 
retornam ao solo, a acidez antes produzida durante a assimilação de 
nitrogênio, a qual pode facilitar a absorção de fósforo, é neutralizada 
durante a sua decomposição e não há mudanças significativas no pH 
do solo (NYATSANGA; PIERRE, 1973). 

Plantas de cobertura  
versus plantas espontâneas

Vários trabalhos comprovam que as plantas de cobertura po-
dem reduzir a infestação e mudar a dinâmica de sucessão das plan-
tas espontâneas (nativa do local) em diversas culturas (ANTHOFER, 
KROSCHEL, 2005; ARAUJO et al., 2007). Esse controle é mais efi-
ciente quando as espécies apresentam rápido crescimento, ampla co-
bertura no solo, baixa exigência nutricional e tolerância à seca. 

A interferência provocada pelas plantas de cobertura sobre as 
plantas espontâneas deve-se, possivelmente, ao incremento do efeito 
físico, por dificultar a entrada de fótons de luz, fato que prejudica o 
crescimento das plantas por causa da limitação energética (falta de 
energia para ativar os fotossistemas), e pela competição por nutrien-
tes e água, já que aquelas plantas apresentam rápido crescimento 
inicial e grande produção de biomassa, promovendo maior pressão 
sobre as plantas espontâneas e, consequentemente, melhor controle 
sobre elas. O controle também pode estar relacionado à liberação 
de substâncias alelopáticas (que interferem no desenvolvimento de 
outras plantas), as quais podem inibir a germinação de sementes e 
o desenvolvimento das plantas espontâneas. Essas substâncias alelo-
páticas atuam sobre a fisiologia e a bioquímica das plantas, modifi-
cando a síntese de proteínas, a divisão celular e a fotossíntese, entre 
outros processos (SEIGLER, 1996; SOUZA FILHO et al., 2005).
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Formas de adição de nitrogênio e  
simbiose entre leguminosas e bactérias

Grande parte das reservas de nitrogênio do solo é proveniente 
da fixação biológica, ocorrendo também incremento de nitrogênio 
por meio de fertilizantes, da descarga elétrica e da ação antropogê-
nica. Entretanto, há perdas de nitrogênio por desnitrificação, deposi-
ção, lixiviação e erosão (Tabela 1).

Tabela 1. Fluxo global do nitrogênio no solo.

Processo
Quantidade de  

N x 1.000.000 t ano-1 (%)
Processo

Quantidade de  
N x 1.000.000 t ano-1 (%)

Adições totais 320 (100) Perdas totais 312 (100)

Fixação biológica 175 (56) Desnitrificação 135 (43)

Fertilizantes 85 (26) Deposição de NH3 62 (20)

Descargas elétricas 20 (6) Lixiviação 90 (29)

Antropogênica 40 (12) Erosão 25 (8)

Fonte: Moreira e Siqueira (2002) e Reich et al. (2001).

Pelas descargas elétricas que se dão naturalmente por meio de 
relâmpagos, há formação de óxidos de nitrogênio, os quais são arras-
tados e incorporados ao solo pelas chuvas, e depois são transforma-
dos em formas disponíveis para as plantas (EPSTEIN; BLOOM, 2006), 
representando uma contribuição de 6% do total de todo o nitrogênio 
adicionado ao solo (Tabela 1). 

Por meio de um processo industrial denominado Haber-Bosch, 
o nitrogênio e o hidrogênio da atmosfera, na forma de gases, são 
submetidos a alta temperatura (de 500 oC a 600 oC) e a alta pressão 
(200 atmosferas), ocorrendo, de maneira generalizada, a formação 
de nitrogênio líquido, que, posteriormente, é submetido aos demais 
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processos industriais e transformado em adubo, comumente conhe-
cido como sulfato de amônia e ureia (EPSTEIN; BLOOM, 2006). Essa 
forma de adição de nitrogênio ao solo representa aproximadamente 
26% do total do fluxo global de nitrogênio.

Perfazendo cerca de 78% dos gases que compõem a atmosfera, 
o nitrogênio é encontrado na forma estável (N2), graças a uma forte 
ligação tríplice entre as duas moléculas de nitrogênio. Apesar de sua 
grande abundância, a maioria dos organismos, tanto animais quanto 
vegetais, não consegue incorporar essa forma de nitrogênio a esquele-
tos de carbono; apenas alguns microrganismos conseguem romper suas 
ligações e incorporá-los de outras formas (EPSTEIN; BLOOM, 2006). 

A fixação biológica do N2 dá-se por intermédio de uma enzima, 
denominada nitrogenase, que se encontra presente em alguns orga-
nismos fixadores de nitrogênio. A reação pode ocorrer à temperatura 
ambiente e à determinada pressão atmosférica, de acordo com a se-
guinte reação, descrita por Moreira e Siqueira (2002):

N2 + 16 ATP + 8 e- + 8H+ ---> 2 NH3 + H2 + 16 ADP + 16 Pi

O processo de fixação biológica de nitrogênio, realizado princi-
palmente pelas leguminosas em associação com bactérias da família 
Rhizobiaceae, é a principal forma de adição de nitrogênio no planeta, 
representando em torno de 56% do fluxo global (Tabela 1). A maior 
parte da fixação de nitrogênio ocorre por intermédio da simbiose en-
tre plantas e bactérias diazotróficas, as quais reduzem o dinitrogênio 
(nitrogênio atmosférico) a moléculas de amônio (forma assimilável 
para as plantas e para vários microrganismos). 

Existem diversas formas de associação entre plantas e proca-
riotos que fixam nitrogênio. Essas bactérias ocupam parte do tecido 
vegetal e podem fornecer uma quantidade significativa de nitrogênio 
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(OLIVEIRA et al., 2002). Pode-se citar alguns exemplos de associa-
ção entre bactérias Rhizobiaceae e plantas leguminosas: o gênero 
Azorhizobium com o gênero Sesbania; o Bradyrhizobium japonicum 
com o Glycine max (soja); o Rhizobium meliloti com o Medicago 
sativa (alfafa); o Rhizobium leguminosarum biovar viciae com o Vicia 
faba e com o Pisum sativum (ervilha); e o Rhizobium leguminosarum 
biovar phaseoli com o Phaseolus vulgaris; entre outros. Vale lembrar 
que também há uma série de organismos de vida livre que fixam ni-
trogênio (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). 

Os rizóbios ocorrem de maneira livre no solo, e as plantas cres-
cem independentemente deles. Entretanto, principalmente sob con-
dições de limitação de nitrogênio, os simbiontes, por meio de troca 
de sinais, “encontram-se”. Depois da sinalização, ocorre o proces-
so de infecção, de desenvolvimento dos módulos e de fixação do 
nitrogênio, processo que envolve a nitrogenase (EPSTEIN; BLOOM, 
2006). Para ocorrer esses processos, o ambiente deve estar propício. 
Vários genes de plantas e de rizóbios estão envolvidos e participam 
da formação de nódulos (RHIJN et al., 1998). 

Muitos fatores podem afetar a fixação biológica de nitrogênio, 
destacando-se entre eles: a espécie, o genótipo, a idade da planta, o pH 
do meio, a fertilidade do solo, a umidade, a salinidade, a temperatura, 
o elemento tóxico, entre outros fatores (MOREIRA; SIQUEIRA, 2002). 

Trabalhos indicam que as maiores quantidades de nitrogênio 
proveniente da fixação biológica são encontradas em solos com pou-
co nitrogênio disponível e em áreas não adubadas com formas in-
dustrializadas e solúveis de nitrogênio, uma vez que solos ricos em 
nitrogênio, amônio e aminoácidos podem inibir a síntese da enzima 
nitrogenase (responsável pela redução do nitrogênio). Além disso, 
deve haver adequada disponibilidade de água no solo, proveniente 



 17Manejo alternativo com plantas de cobertura

de chuvas e/ou da irrigação, pois o déficit hídrico diminui o desen-
volvimento da planta, o que dificulta a produção de energia (ATP), 
prejudicando todo o processo metabólico (HUNGRIA; VARGAS, 
2000; PIETSCH et al., 2007; TEIXEIRA et al., 2006). 

Pesquisadores relatam que a crotalária (C. juncea) apresenta um 
percentual médio de 53% de nitrogênio, proveniente da fixação bio-
lógica, sendo o restante proveniente do solo (CASTRO et al., 2004). 
O nitrogênio fixado pelo amendoim (Arachis hypogaea) e por bacté-
rias é de aproximadamente 76% de todo o nitrogênio, quando ferti-
lizado com 15 kg ha-1 de nitrogênio, e de 50,7%, quando adubado 
com 150 kg ha-1 de nitrogênio, no solo cultivado com a cultura do 
arroz (CHU et al., 2006). No cultivo da soja (Glycine max), a fixação 
biológica de nitrogênio pode ser superior a 82% de todo o nitrogê-
nio encontrado nos tecidos vegetais da cultura (ALVES et al., 2006).  
A alfafa (Medicago sativa) incorpora ao solo de 89 kg ha-1 a 125 kg ha-1  
de nitrogênio, dos quais de 27% a 33% são provenientes da fixação 
biológica, e o restante é reciclado do próprio solo (PIETSCH et al., 
2007). Já a mucuna-rajada (Mucuna pruriens) apresenta uma fixação 
de nitrogênio em torno de 43% a 57%, chegando a 108 kg ha-1 de 
nitrogênio proveniente da simbiose, contribuindo significativamente 
com a adição de nitrogênio ao solo onde é cultivada.

A produção de bananeiras consorciadas com leguminosas her-
báceas fornece um aporte superior a 200 kg ha-1 ano-1 de nitrogênio, 
favorecendo, consequentemente, um desenvolvimento mais rápido 
das bananeiras, bem como a formação de cachos maiores e pencas 
mais pesadas em comparação com a área desprovida de adubação 
verde (ESPINDOLA et al., 2006). No milho, a crotalária proporcio-
nou um efeito, em média, equivalente à aplicação de 65 kg ha-1 de 
nitrogênio na forma de ureia, em experimentos realizados em 2 anos 
consecutivos (OVALLE et al., 2006). 
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Além da quantidade de nitrogênio fixado pelas bactérias em 
simbiose com as plantas, quantificada na parte aérea da planta, pode 
haver transferência de nitrogênio proveniente da fixação biológica, 
das raízes das leguminosas para outras plantas das proximidades. Essa 
transferência pode ser da ordem de 30% a 80% de soja (G. max) para 
plantas espontâneas, e em valores inferiores (de 16,7% a 37,7%) de 
leguminosas arbóreas para gramíneas/pastagem (DIAS et al., 2007).  
A transferência dá-se por meio de exsudatos e/ou micorrizas, e nor-
malmente não é quantificada na maioria dos trabalhos científicos.

A inoculação em sementes de leguminosas com estipes de bac-
térias fixadoras de nitrogênio pode proporcionar um aumento da fixa-
ção de nitrogênio de aproximadamente 30% em relação às sementes 
de plantas que não foram inoculadas (OLIVEIRA et al., 2002); entre-
tanto, em áreas antes cultivadas com leguminosas e com a presença 
natural de grande diversidade de bactérias diazotróficas, esse efeito 
geralmente não é observado. 

Principais leguminosas  
cultivadas no Brasil

Geralmente, as leguminosas são mais utilizadas em consórcio 
com culturas perenes, visando principalmente à fixação biológica de 
nitrogênio, à cobertura do solo, à reciclagem de nutrientes e ao incre-
mento de carbono orgânico. As plantas de cobertura cultivadas em 
áreas exploradas com culturas perenes, além de deverem apresentar 
as características já mencionadas, não devem apresentar as seguintes 
características: exercer efeito alelopático sobre as culturas, hospedar 
doenças ou pragas, e não serem do tipo “trepadeiras”. E devem apre-
sentar pequeno porte e ser devidamente podadas quando arbustivas. 
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Devem ser manejadas corretamente, para auxiliar no manejo sus-
tentável das culturas de interesse econômico. 

As plantas de cobertura apresentam grande diversidade e 
inúmeras particularidades (Tabela 2), que poderão atender aos 
interesses do agricultor, a depender do objetivo, da espécie cul-
tivada, da época do ano, da disponibilidade de sementes, entre 
outros fatores. Dentre as espécies disponíveis, há aquelas de gran-
de crescimento, que podem ser utilizadas também como sombre-
amento, e há as que podem ser consumidas por animais e pelo 
homem. Em áreas consorciadas com plantas perenes, as plan-
tas de cobertura devem apresentar metabolismo C3 (espécies da 
subclasse das Dicotiledôneas – Magnoliopsida), porque elas se 
desenvolvem melhor do que as plantas de metabolismo C4 (sub-
classe Monocotiledônea – Liliopsida), em ambiente de baixa lu-
minosidade, imposto pelas plantas cultivadas. Após a Tabela 2,  
são apresentadas fotos de sementes de algumas das plantas de co-
bertura e de áreas cultivadas com leguminosas (Figuras 1 a 8).

Tabela 2. Características de algumas leguminosas que podem ser utilizadas 
como adubo verde em culturas perenes.

Espécie
Época  

de  
plantio

Hábito 
 de 

crescimento

Floração 
plena 
(dias)

Biomassa  
(t/ha/ano) Espaçamento  

na entrelinha

Quantidade 
de sementes 

(kg/ha)

N fixado  
(kg/ha/ano)

Verde Seca

Calopogônio 
(Calopogonium 
muconoides)

Set./dez. Volúvel 180-210 15-40 4-10 0,5-1 10 64-450

Caupi (Vigna 
unguiculata)

Set./jan. Ereto 70-110 12-47 2,5-5,4 0,4 60-75 50-354

Centrosema 
(Centrosema 
pubencens)

Set./dez. Rasteiro 200-220 16-35 3-7 0,4-0,8 - 93-398

Continua...
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Tabela 2. Continuação.

Espécie
Época  

de  
plantio

Hábito 
 de 

crescimento

Floração 
plena 
(dias)

Biomassa  
(t/ha/ano) Espaçamento  

na entrelinha

Quantidade 
de sementes 

(kg/ha)

N fixado  
(kg/ha/ano)

Verde Seca

Crotalaria 
grantiana

Set./dez. Ereto 140-160 7-28 2,5-6 0,25 8 154

Crotalaria 
juncea

Set./dez. Ereto 80-130 15-60 5-15 0,25 40 150-165

Crotalaria 
mucronata

Set./dez. Ereto 120-150 10-63 2,5-12 0,25 10 154

Crotalaria 
spectabilis

Set./dez. Ereto 110-140 15-30 3-8 0,25 15 154

Feijão-de-porco 
(Canavalia 
ensiformis)

Set./dez. Ereto 100-120 14-30 3,2-7 0,5-1,5 150-180 49-190

Guandu 
(Cajanus cajan)

Set./jan. Ereto 140-180 9-70 3-22 0,5-1,5 50 41-280

Guandu-anão 
(Cajanus cajan)

Out./jan. Ereto 100 12-20 2,5-5,6 0,6-0,7 - -

Guandu-
arbóreo 
(Cajanus cajan)

- Ereto 156-175 - - - - -

Indigófera 
(Indigofera sp.)

Set./jan. Ereto 240-270 15-30 4-10 0,5-1,5 - -

Cudzu-tropical 
(Peuraria 
phaseoloides)

Set./dez. Rasteiro 240-270 15-36 3,5-8 0,5-1 - 30-100

Lab-Lab 
(Lablab 
purpereum)

Set./dez. Volúvel 130-140 18-30 3,9-13 0,5-0,8 45 -

Leucena 
(Leucaena 
leucocephala)

Set./dez. Ereto 120 60-120 15-40 1,5-5 - 400-600

Mucuna-anã 
(Mucuna 
deeringeana – 
sin. Stizolobium 
deeringianum)

- Ereto 87 10,6 2,8 - - 76

Continua...
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Tabela 2. Continuação.

Espécie
Época  

de  
plantio

Hábito 
 de 

crescimento

Floração 
plena 
(dias)

Biomassa  
(t/ha/ano) Espaçamento  

na entrelinha

Quantidade 
de sementes 

(kg/ha)

N fixado  
(kg/ha/ano)

Verde Seca

Mucuna-cinza 
(Styzolobium 
cinereum)

Set./jan. Volúvel 130-150 20-46 5-9 0,5-1,5 60-90 -

Mucuna-preta 
(Stizolobium 
aterrimum)

Set./jan. Volúvel 140-170 10-40 4-7,5 0,5-1 60-80 157

Mucuna-rajada 
(Mucuna 
pruriens)

- - 166 21,5 4,8 - - 163

Siratro 
(Macroptilium 
atropurpureum)

Set./jan. Rasteiro 210-240 14-28 3-6,5 0,5-1 - 70-140

Soja perene 
(Neonotonia 
wightii)

Set./dez. Rasteiro 210-240 25-40 4-10 0,5-1 - 40-450

Fonte: adaptado de Calegari et al. (1993) e Calegari (1998).

Figura 1. Sementes de feijão-de-porco. Figura 2. Sementes de feijão-de-porco inocula-
das com rizóbio.
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Figura 3. Sementes de feijão-guandu.

Figura 5. Sementes de crotalária-preta.

Figura 7. Área cultivada com a leguminosa 
mucuna-preta.

Figura 4. Sementes de mucuna-anã.

Figura 6. Sementes de crotalária-amarela.

Figura 8. Área cultivada com as leguminosas 
crotalária e feijão-de-porco.
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Considerações finais
A priori, as plantas utilizadas na adubação verde e os pro-

cedimentos adotados no manejo parecem ser suficientes para 

melhorar a qualidade do solo e proporcionar ganhos de produ-

tividade para as culturas; no entanto, uma grande deposição de 

massa verde no solo, de uma única vez, pode imobilizar o nitro-

gênio e, depois de ocorrer a mineralização concentrada em um 

curto período do ano, pode acarretar perdas de alguns nutrientes, 

principalmente de potássio e nitrogênio. Nesse caso, o plantio de 

leguminosas de ciclo curto e longo em ruas alternadas da lavoura,  

e/ou com dinâmica de liberação de nutrientes diferenciada, e ain-

da, se possível, o cultivo de adubos verdes de grande porte, tudo 

isso poderia proporcionar uma maior sincronia na decomposição 

de resíduos e, consequentemente, na assimilação deles pela plan-

ta cultivada. Contudo, sabe-se que isso não é tarefa simples de fa-

zer: exige um conhecimento interdisciplinar e desenvolvimento de 

mais pesquisas, inclusive regionais, de acordo com cada situação.

Ao verificar vários trabalhos de pesquisas publicados em pe-

riódicos científicos, teses e livros, percebe-se que a utilização de 

medidas culturais simples, como a utilização de plantas de co-

bertura, apresenta um potencial gigantesco de controle de plan-

tas daninhas, de melhoria da qualidade do solo, de nutrição e 

de produção de plantas cultivadas, contribuindo, assim, para pro-

mover uma agricultura mais sustentável. Entretanto, a falta de di-

vulgação desses inúmeros benefícios, somada à indisponibilidade 

de sementes para os agricultores (responsáveis diretamente pela 

produção de alimentos), dificultam a utilização dessa tecnologia.
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Introdução
A adubação verde consiste em cultivar espécies vegetais para 

produzirem biomassa, espécies estas que, depois de cortadas, serão 
acrescentadas ao solo, com o propósito de manter e/ou de aumen-
tar a matéria orgânica e a cobertura do solo e, consequentemente, 
favorecer o desenvolvimento da cultura de interesse comercial nele 
cultivada (BAYER; MIELNICZUK, 1997). A adubação verde implica 
os seguintes benefícios: proporciona cobertura e proteção ao solo; 
melhora e/ou mantém as condições físicas, químicas e biológicas do 
solo; promove aração biológica e introdução de vida em profundi-
dade no solo; e serve, eventualmente, de alimento a animais, entre 
outros (CALEGARI et al., 1993).

Adubação verde no cafeeiro
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A utilização de plantas de cobertura (adubação verde) protege 
o solo contra a força da água das chuvas e/ou da irrigação; mantém 
a água e melhora a infiltração da água no solo; diminui a erosão; 
mobiliza e recicla nutrientes; aporta nitrogênio; ajuda a diminuir a in-
festação de plantas espontâneas; melhora a vida do solo; proporcio-
na alelopatia benéfica; atenua as oscilações térmicas; recupera solos 
degradados; solubiliza o fósforo; diminui a lixiviação de nutrientes, 
especialmente o nitrogênio; aumenta a capacidade de troca catiônica 
efetiva, melhorando, indiretamente, a estabilidade de agregados; aju-
da a controlar doenças radiculares (CALEGARI et al., 1993); e tam-
bém pode melhor a eficiência de adubos (SOUZA; PIRES, 2002). 

Algumas leguminosas ajudam a controlar os nematoides 
(SANTOS; RUANO, 1987), pois liberam, durante sua decomposi-
ção, substâncias aleloquímicas e aumentam a atividade biológica 
do solo. A utilização de resíduos culturais também pode estimular o 
crescimento e a atividade microbiana na camada superficial do solo 
(VARGAS et al., 2004). Entretanto, as plantas de cobertura podem 
competir com as plantas de interesse econômico, hospedar pragas  
e/ou doenças (SOUZA; PIRES, 2002) e ocasionar alelopatia negativa 
(CALEGARI et al., 1993). Os efeitos da adubação verde variam con-
forme o clima, a espécie utilizada como adubação verde, a cultura 
de interesse econômico, a classe do solo, o manejo adotado nas es-
pécies, entre outros fatores (SOUZA; PIRES, 2002).

Para uma melhor eficiência da adubação verde, as plantas a 
serem utilizadas na entrelinha do cafeeiro devem apresentar boa re-
sistência à seca, pouca exigência em nutrientes, rápido crescimento, 
grande produtividade de massa, boa capacidade de cobertura do solo 
e reciclagem de nutrientes, simbiose com microrganismos benéficos 
e boa capacidade de rebrota, quando necessário; não devem, porém, 
hospedar pragas e/ou doenças e não podem ser volúveis (trepadeira).
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A adubação verde vem sendo empregada nos cultivos comer-
ciais, principalmente em plantio direto e em cultivos orgânicos.  
As espécies da família das leguminosas destacam-se por formarem asso-
ciações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, 
que resultam em aporte desse nutriente na planta (ALVES et al., 2006; 
CASTRO et al., 2004; CHU et al., 2004; PERIN et al., 2004; RICCI et 
al., 2005; SPAGNOLLO et al., 2002), contribuindo positivamente com 
balanço de nitrogênio (ALVES et al., 2006; CASTRO et al., 2004; CHU  
et al., 2004) e fósforo (ALVES et al., 2004), com a nutrição das cultu-
ras (CASTRO et al., 2004; HEINRICHS et al., 2002) e, consequente-
mente, com a produtividade (HEINRICHS et al., 2002; SPAGNOLLO 
et al., 2002).

Vale lembrar, porém, que, quando manejada de maneira inade-
quada, pode provocar queda da produção (HEINRICHS et al., 2002). 
Foi o que observaram Paulo et al. (2001), em um trabalho realiza-
do em cafeeiro Arábica, no qual as leguminosas Crotalaria juncea e 
guandu ocasionaram menor produção no triênio avaliado, e os resul-
tados alcançados com os demais adubos verdes não diferiram da área 
sem plantio intercalar.

As leguminosas também possuem baixa relação carbono/ni-
trogênio (em torno de 25/1) quando comparadas a plantas de ou-
tras famílias, o que facilita a decomposição dos resíduos vegetais e 
a mais rápida liberação de nutrientes ao solo. Segundo Castro et al. 
(2004) e Perin et al. (2004), as leguminosas têm contribuído com a 
produção de fitomassa; além disso, protegem o solo contra os efei-
tos da erosão hídrica, reduzindo a perda de nutrientes. De acordo 
com Scivittaro et al. (2003), as leguminosas ainda proporcionam me-
lhor aproveitamento de nitrogênio da ureia pelo milho e menor per-
da de nitrogênio no sistema solo–planta. Fato semelhante também é  
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relatado por Ambrosano et al. (2005) em cana-de-açúcar. Além do ni-
trogênio, as leguminosas podem aumentar a disponibilidade de fósforo 
para as plantas (CANELLAS et al., 2004a), podem incorporar carbono 
e nitrogênio e podem conferir maior grau de condensação de áci-
dos húmicos na camada superficial dos solos cultivados (CANELLAS  
et al., 2004b).

Segundo Meda et al. (2002), algumas plantas invasoras ou da-
ninhas apresentam potencial para aumentar a eficiência da calagem 
na correção da acidez da subsuperfície do solo, graças à presença de 
moléculas orgânicas nos extratos vegetais, como complexos de cálcio, 
o que facilita o movimento vertical do insumo. Da mesma forma, as 
plantas utilizadas na adubação verde, como as leguminosas, podem 
agir de maneira semelhante ou até com maior eficiência, já que geral-
mente possuem um sistema radicular mais desenvolvido e profundo.  
A aveia-preta, gramínea largamente empregada em rotações de cultu-
ras no Sul do País, mostrou maior potencial de liberação de ácidos or-
gânicos capazes de incrementar a movimentação de corretivos no solo, 
em comparação com o trigo (FRANCHINI et al., 2001). Além disso, de 
acordo com Carvalho et al. (2004), o guandu pode diminuir a densida-
de do solo. No entanto, há trabalhos científicos mostrando que, depois 
de 3 anos de cultivo de leguminosas, certos atributos, como carbono 
orgânico, densidade do solo, porosidade e estabilidade de agregados 
do solo, mantiveram-se inalterados (NASCIMENTO et al., 2006).

As leguminosas apresentam altas concentrações de nitrogênio 
em seus tecidos vegetais, o que acarreta, depois da queda das fo-
lhas ou do corte das plantas, uma contribuição de nitrogênio para 
o sistema solo–planta (CASTRO et al., 2004; PERIN et al., 2004).  
Nos trabalhos realizados por Castro et al. (2004), as leguminosas  
apresentaram um percentual médio de nitrogênio proveniente da  
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fixação biológica de 60,8% pela crotalária, e de 72,6% pelo feijão - 
caupi. Por sua vez, resultados obtidos por Perin et al. (2004) eviden-
ciaram que a fixação de nitrogênio na crotalária foi de 61%, quan-
do consorciada, e de 57%, quando cultivada isoladamente, num 
Cambissolo. No cultivo da soja, a fixação biológica de nitrogênio foi 
superior a 82% (ALVES et al., 2006).

De acordo com Chu et al. (2004), o nitrogênio fixado pelo amen-
doim (Arachis hypogaea) foi de 76,1% quando fertilizado com 15 kg ha-1  
de nitrogênio, e de 50,7% quando adubado com 150 kg ha-1 de  
nitrogênio, em solo cultivado com a cultura do arroz, na China,  
indicando que, quando o solo da lavoura está adequadamente 
suprido com nitrogênio, por intermédio da aplicação de adubos 
orgânicos ou minerais, a eficiência da fixação biológica fica signifi-
cativamente prejudicada. 

Ao avaliar a produção de bananeiras consorciadas com legu-
minosas herbáceas perenes, Espindola et al. (2006) verificaram que 
algumas dessas espécies dão um aporte superior a 200 kg ha-1 de nitro-
gênio, favorecendo, consequentemente, um desenvolvimento mais rá-
pido das bananeiras, bem como mais peso aos cachos e às pencas em 
comparação com os resultados de áreas sem uso de adubação verde.

Plantas de cobertura  
na entrelinha do cafeeiro

Na adubação verde do cafeeiro, podem-se utilizar plantas pe-
renes ou anuais, de pequeno ou de grande porte, antes ou após o 
plantio do cafeeiro (Figuras 1 a 8). São muitas as espécies que podem 
ser usadas, destacando-se as leguminosas, por apresentarem várias 
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Figura 1. Cultivo intercalar de feijão-de-porco 
(fase inicial) com café Conilon.

Figura 3. Cultivo intercalar de feijão-guandu 
(fase inicial) com café Conilon.

Figura 5. Cultivo intercalar de feijão-guandu 
(fase final, já cortado) com café Conilon.

Figura 2. Cultivo intercalar de feijão-de-porco 
(fase final) com café Conilon.

Figura 4. Cultivo intercalar de feijão-guandu 
(fase final) com café Conilon.

Figura 6. Cultivo intercalar de mucuna-anã (fase 
inicial) com café Conilon.



 35Adubação verde no cafeeiro

características de interesse; no entanto, cuidados devem ser tomados, 
principalmente com as arbóreas e as volúveis.

No cafeeiro, a utilização de adubação verde em pré-cultivo 
é menos comum, pois o cafeeiro é uma cultura perene. Sua maior 
exigência de nutrientes ocorre na fase de produção (MATIELLO  
et al., 2005), a partir dos 2 anos de idade. Nessa ocasião, o nitrogê-
nio proveniente desses resíduos já teria sido praticamente perdido 
por lixiviação e/ou desnitrificação (MARSCHNER, 1995), já que, em 
condições de alta temperatura e alta umidade no solo, ocorre uma 
rápida mineralização de nutrientes constituídos nos tecidos vegetais 
das plantas mortas (ESPINDOLA et al., 2006).

Assim, no caso de culturas perenes como o café, essa forma 
de cultivo de adubação verde não seria praticável isoladamente. 
Portanto, a utilização de culturas intercalares (na entrelinha) é mais 
indicada, por conta da disponibilidade de nutrientes, principalmen-
te de nitrogênio, durante o ciclo da cultura, garantida por meio do 
corte programado do adubo verde e, consequentemente, de sua mi-
neralização, o que proporcionará nutrientes para cultura, de maneira 
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Figura 7. Cultivo intercalar de mucuna-anã (fase 
final) com café Conilon.

Figura 8. Cultivo intercalar de milheto (fase inicial) 
com café Conilon.
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controlada (CASTRO et al., 2004). Para isso, deve-se levar em con-

sideração a exigência nutricional da lavoura principal, a época do 

ano e a espécie de cobertura vegetal, considerando que, de acordo 

com Espindola et al. (2006), a liberação de nutrientes dos tecidos das 

plantas de cobertura para as plantas cultivadas vai depender de dois 

quesitos: da época do ano (estação seca ou chuvosa) e da espécie de 

leguminosa, por apresentarem relação carbono/nitrogênio e teores de 

lignina e hemicelulose em concentrações distintas.

Nas condições estudadas por Lima et al. (2005), a decomposi-

ção das leguminosas já foi significativa nos primeiros 15 dias, sendo 

Calopogonium mucunoides, Arachis pintoi e Cajanus cajan as espé-

cies que apresentaram maior velocidade de decomposição se com-

paradas às espécies Crotalaria juncea, Dolichus lablab, Stylozobium 

aterrimum e Stylozanthes guyanensis, quando cultivadas na entreli-

nha do cafeeiro.

A maioria das plantas de cobertura utilizadas no cafeeiro é for-

mada por leguminosas, por elas apresentarem uma vantagem ímpar 

sobre as outras plantas de cobertura: a fixação biológica de nitrogê-

nio. Além disso, as outras plantas de cobertura costumam apresen-

tar metabolismo C4, o qual, de maneira geral, requer maior energia 

proveniente da radiação para fixar carbono, em comparação com 

as plantas que fotossintetizam somente por intermédio do ciclo fo-

tossintético de Calvin (C3) (CHINTHAPALLI et al., 2003), sendo, 

portanto, mais afetadas quando submetidas ao sombreamento, fato 

que ocorre quando cultivadas na entrelinha do cafeeiro, notada-

mente quando essas plantas apresentam pequeno ou médio porte e 

o cafeeiro já está formado.
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Plantas de cobertura  
de grande porte

Em sistema agroflorestal com café, estudado por Mendonça et al. 
(2001), a utilização de leguminosas perenes e de porte alto provocou 
aumento da capacidade de troca catiônica efetiva, aumento do carbo-
no e do nitrogênio totais e promoveu maior reciclagem de nutrientes, 
podendo ser adotada principalmente em áreas acidentadas, aumen-
tando a capacidade do solo de proporcionar melhores condições de 
produtividade à cultura do café, em médio e longo prazos.

Dentre as leguminosas arbóreas, a Leucena sp. e a Gliricidia são 
as mais cultivadas. Geralmente, no verão, essas espécies proporcionam 
sombra para o cafeeiro, o que resulta na redução da capacidade fotos-
sintética, da condutância estomática e da fotossíntese líquida quan-
do o cafeeiro está exposto à radiação de 1.500 mmol m-2 s-1 (cafeeiro 
Arábica em casa de vegetação) (RAMALHO et al., 1997). Além disso, 
Oliveira et al. (2006) relatam que níveis menores de radiação favore-
cem as trocas gasosas no cafeeiro. Contudo, Nascimento et al. (2006) 
descrevem que plantas de café Arábica sob seringueira apresentaram 
menores valores de taxas fotossintéticas, de condutância estomática e 
de transpiração em relação às plantas crescidas em pleno sol, as quais 
apresentaram médias superiores de espessura de parênquimas e maior 
índice estomático, verificando-se, assim, plasticidade de adaptação. 

Segundo Faria et al. (1999), o uso de grevílea (Grevillea robusta) 
para o sombreamento no cafeeiro resultou em menor concentração 
de prolina nos tecidos dessa cultura, indicando que o cafeeiro som-
breado por essa planta sofre menor estresse hídrico. Esses resultados 
corroboram as pesquisas de Barbosa et al. (2005), segundo os quais a 
acácia e a leucena permitiram que os efeitos da seca e do frio fossem 
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reduzidos, favorecendo o crescimento do cafeeiro no início da época 
chuvosa. Já Bebé et al. (2005) relataram que o cafeeiro Arábica apre-
sentou maior abscisão foliar, quando cultivado a uma maior distância 
de grevíleas. Esses fatos podem estar associados à proteção contra o 
excesso de radiação e/ou a uma maior umidade do solo, uma vez que 
Matsumoto et al. (2001) relataram que há maior umidade no solo do 
cafeeiro quando cultivado próximo de grevíleas.

Ricci et al. (2002) verificaram que a produtividade do cafeei-
ro Conilon não diferiu quando foi cultivado ao pleno sol, sombrea-
do com Gliricidia sepium ou com Eritrina variegata e com o uso de  
mamona no cafeeiro Arábica (CASTRO NETO et al., 2004). 
Contrariando parte desses resultados, Santinato et al. (2003) descre-
veram que a grevílea foi prejudicial, diminuindo a produtividade do 
cafeeiro Arábica cultivado na Bahia, e Prezotti e Rocha (2005) rela-
taram que a produtividade do cafeeiro Arábica na região serrana do 
Espírito Santo foi menor quando se utilizou o calopogônio.

DaMatta (2004) descreve que o cafeeiro, quando submetido a 
pouca luminosidade, apresenta maior estímulo ao crescimento vege-
tativo do que ao reprodutivo e há um menor número de nós e flores por 
ramos, afetando diretamente a produtividade do cafeeiro. Contudo, 
Souza et al. (2006) descreveram que, quando o sombreamento no 
cafeeiro foi de 30%, ocasionou o favorecimento da atividade da en-
zima redutase do nitrato, maiores teores de clorofila e maiores teo-
res de açúcares solúveis nos tecidos do cafeeiro Rubi. Dessa forma, 
o manejo adequado das podas deve ser adotado, para proporcionar 
uma proteção contra o excesso de radiação, sem, no entanto, limitar 
a luminosidade necessária para o cafeeiro. Além disso, é por meio da 
poda que a maioria dos resíduos vai se decompor e, posteriormente, 
vai disponibilizar nutrientes para o solo e para as plantas. 
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Geralmente, a poda das leguminosas de grande porte deve ser 
feita no início do inverno, para proporcionar a entrada de luz no 
inverno e proteger as plantas cultivadas contra a radiação no verão. 

Plantas de cobertura  
de pequeno porte

No que se refere às leguminosas de pequeno porte, cultivadas 
na entrelinha de cafeeiros, tanto há trabalhos que relatam vantagens 
quanto desvantagens. Em relação às vantagens das leguminosas de 
pequeno porte, o trabalho de Ricci et al. (2005) em cafeeiro Arábica 
destaca-se pelo fato de os pesquisadores relatarem que a crotalá-
ria (Crotalaria juncea) reciclou 444 kg ha-1, 21 kg ha-1, 241 kg ha-1,  
191 kg ha-1 e 44 kg ha-1 de N, P, K, Ca e Mg, respectivamente, e 
que a fixação biológica foi responsável por um aporte de nitrogênio 
superior a 200 kg ha-1, o que, certamente, fez que a concentração 
acumulada do nitrogênio do tecido foliar se mantivesse inalterada no 
decorrer de um ano, ao contrário de cafeeiros que não receberam a 
crotalária como adubação verde. Araújo (2001) relatou que o guan-
du, cultivado na entrelinha do cafeeiro orgânico, plantado na região 
serrana do Espírito Santo, apresentou uma produção de 3,35 t a 5,81 t  
de matéria seca por hectare, o que correspondeu a 111 kg a 212 kg 
de nitrogênio reciclado e fixado, respectivamente. 

O trabalho de Colozzi Filho e Cardoso (2000) mostrou que o 
cultivo da crotalária na entrelinha do cafeeiro Arábica aumentou a 
concentração de esporos de fungos micorrízicos arbusculares na ri-
zosfera do cafeeiro, indicando que essa prática agrícola pode favo-
recer a presença de fungos micorrízicos arbusculares nas raízes do 
cafeeiro, aumentando, assim, a área superficial do sistema radicular 
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e a absorção de nutrientes pelo cafeeiro, pois as micorrizas podem 
transferir nutrientes para as plantas (MARSCHNER, 1995), como o 
carbono, o nitrogênio e o fósforo (MARTINS CRUZ, 1998; MARTINS 
READ, 1996). 

Leônidas et al. (2000) relataram que, em um cafezal de 5 anos  
de idade, cultivado no Estado de Rondônia, os adubos verdes (Arachis 
pintoi e Pueraria phaseoloides) foram eficientes no controle de plantas 
daninhas, fato também relatado por Gorreta (1998), quando utilizou 
o guandu, por Coelho et al. (2005), ao utilizarem gliricídia e banana 
nas entrelinhas do cafeeiro Conilon, e por Chaves (1999), ao utilizar 
leucena na entrelinha do cafeeiro. Leônidas et al. (2000) relataram 
também que a produtividade do cafeeiro foi maior onde, nas entre-
linhas dos cafeeiros, foram cultivados Arachis pintoi e Desmodium 
ovamodium, seguidos pela capina manual; no entanto, os autores 
não apresentaram testes estatísticos. 

As plantas consideradas como adubos verdes também podem 
ser utilizadas para amenizar os efeitos do frio, da geada e do vento 
sobre os cafeeiros, principalmente quando novos e cultivados em re-
giões de altitude, propícias a baixas temperaturas (GORRETA, 1998), 
sendo o guandu o adubo verde que apresentou melhor proteção para 
o cafeeiro (CARAMORI; MORAIS, 1999).

Dependendo da espécie de leguminosa utilizada, pode-se au-
mentar ou reduzir a produtividade do cafeeiro, fato relatado por 
Bergo et al. (2006), os quais descrevem que, no Estado do Acre, o 
cafeeiro Arábica cultivado a 160 m de altitude foi beneficiado com 
a utilização da Mucuna aterrima e Flemingia congenta; no entan-
to, a produtividade do cafeeiro foi afetada negativamente pela uti-
lização da Canavalia emiformis e da Cajanus cajan, indicando que,  
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dependendo da espécie e da região cultivada, os adubos verdes po-
dem apresentar comportamento bem distinto. 

Dois trabalhos publicados em periódicos relataram que o uso 
das leguminosas guandu (Cajanus cajan) (PAULO et al., 2001, 2006) 
e crotalária (Crotalaria juncea) (PAULO et al., 2001) prejudicou a pro-
dução do cafeeiro Arábica, enquanto outras leguminosas (Crotalaria 
spectabilis, Stizolobium deeringeanum e Glycine max) não alteraram 
a produção em relação à testemunha (sem utilização de adubos ver-
des). Esses resultados podem estar associados à competição, prin-
cipalmente com leguminosas de ciclo longo, e também pela seca 
característica do período (PAULO et al., 2001, 2006). Essa queda de 
produtividade pode estar associada a um manejo inadequado das 
leguminosas. Como foram plantadas cinco linhas de leguminosas nas 
entrelinhas do cafeeiro, ficando duas fileiras (uma de cada lado do 
cafeeiro) à distância de apenas 50 cm do tronco, isso provavelmen-
te ocasionou uma competição acirrada, inclusive por luminosidade, 
quando o cafeeiro ainda estava com porte pequeno, depois da recepa. 

As leguminosas de menor porte devem ser podadas na flora-
ção – ocasião em que apresentam o máximo de acúmulo de nitro-
gênio nos tecidos vegetais –, para, assim, maximizar a eficiência da 
reciclagem de nutrientes e a fixação de nitrogênio, bem como para 
evitar a competição agressiva, por nutrientes e água, com o cafeeiro. 
Geralmente, essas leguminosas não exercem competição por lumi-
nosidade em lavouras adultas, desde que aquelas não sejam trepadei-
ras. Na maioria dos casos, essas leguminosas são plantadas no início 
da estação chuvosa e são podadas a partir de, aproximadamente,  
80 dias após o plantio, tempo que pode variar conforme a espécie, 
podendo chegar a mais de 150 dias.
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Theodoro et al. (2009), avaliando a resposta de lavouras cafe-
eiras em transição agroecológica a diferentes manejos de solo, não 
encontraram diferenças com o uso do feijão-guandu, bem como com 
o emprego dos demais tratamentos orgânicos em relação à testemu-
nha convencional, em virtude da existência de reservas de nutrientes 
no solo. Por sua vez, Malta et al. (2008), no segundo ano de con-
versão, observaram que a utilização de esterco bovino isoladamente 
ou associado com casca de café e adubação verde (feijão-guandu – 
Cajanus cajan L. Millsp.) proporcionou café Catuaí Amarelo IAC 86 
de melhor qualidade sensorial do que o proporcionado pelo cultivo 
convencional.

A princípio, as plantas de adubação verde e os procedimentos 
adotados no manejo parecem perfeitos. No entanto, a grande depo-
sição, de uma única vez, de massa verde no solo, proveniente de 
plantas com grande capacidade de produção de fitomassa e com bai-
xa relação C/N, pode imobilizar o nitrogênio (MARSCHNER, 1995; 
VARGAS et al., 2004), provocando, em seguida, uma concentrada 
mineralização em um curto período do ano. O cafeeiro tem exigên-
cias nutricionais durante todo o ano, mas com maior demanda na 
fase de formação e maturação dos grãos (MATIELLO et al., 2005), 
ou seja, no período de janeiro a junho (BRAGANÇA et al., 2001; 
CAMARGO; CAMARGO, 2001), pois os frutos são drenos fortes de 
nutrientes (MALAVOLTA et al., 2002). Em decorrência disso, ocorre-
rão perdas de N ao se realizar o corte apenas no início do inverno, o 
que agravará o problema. 

Dessa forma, sugere-se plantar leguminosas de ciclo curto e 
longo em linhas alternadas da lavoura, e/ou com dinâmica distinta de 
liberação de nutrientes; e, se possível, cultivar também adubos ver-
des de grande porte, para poder, assim, estabelecer maior sincronia  
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na decomposição de resíduos e, consequentemente, a sua assimila-
ção pela planta, de maneira otimizada.

Esse procedimento consistiria, por exemplo, em cortar as legu-
minosas arbóreas em junho, cuja mineralização, mais lenta, ocorrerá 
no inverno, sendo intensificada no início de setembro, por conta do 
regime hídrico e das elevadas temperaturas; e, depois, cortar uma 
das leguminosas de menor porte em janeiro e a outra em março/
abril. Contudo, sabe-se que essa prática é complexa, exigindo plane-
jamento, conhecimento multidisciplinar e muita pesquisa, inclusive 
em âmbito regional e conforme cada situação.
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Introdução 
A cultura do café ocupa uma posição muito modesta na econo-

mia agrícola do município de Campos dos Goytacazes, a exemplo 
do que ocorre em todo o Estado do Rio de Janeiro, em decorrência 
da decadência dos antigos cafezais e da erradicação do cultivo pro-
movida em âmbito governamental. Com efeito, a área explorada 
com café no município, de cerca de 90 ha, corresponde a menos de 
1% da área estadual, ou seja, em torno de 13.400 ha (11.000 ha em 
produção e 2.400 ha em formação). 

Atualmente, porém, o plantio de café tem-se expandido pelo 
Estado, principalmente nos distritos de Santo Eduardo e Morro de 
Coco, do município de Campos dos Goytacazes, graças ao incenti-
vo dado pelo poder público municipal.

Efeito da irrigação por gotejamento  
sobre o padrão de crescimento, o 
desenvolvimento e a produtividade  
do cafeeiro Conilon (Coffea canephora)  
no município de Campos dos Goytacazes
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O município de Campos dos Goytacazes já foi responsável por 
significativa parcela da produção nacional de açúcar. Apesar de todo 
o empenho despendido no desenvolvimento de seu parque indus-
trial, houve queda significativa de participação, decorrente da falta 
de matéria-prima e da deficiência dos processos agrotecnológicos 
adotados na região. Isso veio causar grande prejuízo ao município 
em termos sociais, já que a cultura da cana-de-açúcar era a grande 
empregadora de mão de obra rural. Com a falta de emprego, essa 
mão de obra tende a migrar para a sede do município.

É importante, assim, que se introduzam na região culturas pe-
renes, proporcionando ao produtor maior retorno econômico na 
atividade agrícola. Apesar do grande potencial das culturas anuais 
e de consumo básico, como o arroz, o feijão e o milho, a margem 
de renda proporcionada por elas é menor, já que os preços são 
controlados.

Em diagnóstico realizado na região norte-fluminense, pela 
Emater-Rio, em 1987, já se propunha a diversificação das proprie-
dades agrícolas, pois ela permitiria o aumento da renda do produtor 
e/ou a diminuição de custos. Assim, além das atividades convencio-
nais, a fruticultura e o café passariam a ser alternativas de grande 
interesse para essa região.

A cultura do café pode ser economicamente viável, mas com 
a condição de lhe ser dado um novo enfoque, que não o de mono-
cultura, a exemplo do que foi feito com a cultura da cana-de-açúcar. 
Hoje, tanto em âmbito estadual quanto em municipal, a cafeicultura 
deve ser entendida como uma atividade alternativa complementar, 
cujo maior propósito é ampliar a receita das propriedades. Por ser 
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uma cultura que exige bastante mão de obra, com a sua introdução  
em bases tecnológicas modernas, haverá geração de empregos, com-
pensando a falta de trabalho resultante da decadência do cultivo da 
cana-de-açúcar na região. Um bom exemplo do retorno dessa ati-
vidade está nas regiões montanhosas, onde predominam pequenas 
propriedades, com exploração de mão de obra familiar. Nessas pro-
priedades, a cafeicultura representa mais de 60% da renda bruta das 
propriedades, apesar de essa atividade ocupar menos de 17% da área 
dos imóveis.

Com a introdução da cultura do café, espera-se melhorar a 
renda, sobretudo a dos pequenos produtores, os quais correspon-
dem a 68,5% do número de estabelecimentos agropecuários do 
município (dados de 1985). Apesar do grande número de pequenas 
propriedades, a área total desses estabelecimentos corresponde a 
apenas 6,0% da área total cultivada no município, o que justifica 
ações mais efetivas dos agentes de fomento da atividade agrícola 
(Tabela 1).

Tabela 1. Número de estabelecimentos e área por grupos de área total, segundo 
o município de Campos dos Goytacazes, RJ, em 1985.

Grupos de área
Número de estabelecimentos Área

Número % ha %

Até 10 ha 7.697 68,5 22.116 6,0

De 10 ha a 100 ha 2.930 26,0 94.478 26,0

De 100 ha a 1.000 ha 562 5,0 154.966 42,6

Acima de 1.000 ha 53 0,5 92.492 25,4

Município 11.242 100,0 364.052 100,0
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O mercado interno estadual é de 1.100.000 sacas de 60 kg de 
café beneficiado ano-1, e a produção interna atende a menos de 15% 
desse total. Assim sendo, é necessário que se aumente, a curto e a mé-
dio prazos, tanto a área plantada com café quanto, e principalmente, 
a sua produtividade. 

Considerando-se essa necessidade e partindo-se do princípio de 
que isso somente poderá ser feito, de forma contínua e sustentada, 
aumentando a lucratividade do produtor, por meio de lavouras eco-
nomicamente viáveis, é de capital importância que se estude, entre 
outros fatores, o efeito da irrigação sobre a produtividade do cafeeiro 
nas principais regiões produtoras (BERNARDO, 1997).

O município de Campos dos Goytacazes, como já comentado, 
não tem, atualmente, uma expressiva participação na produção esta-
dual de café. Mas, a exemplo de outros municípios, a partir de 1997, 
houve grande demanda por parte dos produtores, particularmente do 
distrito de Santo Eduardo, pelo seu cultivo. Atendendo a essa solicita-
ção, a Secretaria Municipal de Agricultura distribuiu, entre os interes-
sados, mudas de café do tipo Robusta ou Conilon (Coffea canephora), 
espécie mais adequada às condições climáticas da região. Apesar des-
se incentivo, vários plantios feitos foram perdidos, em virtude, princi-
palmente, do déficit hídrico da região. Procurando mostrar que o uso 
da irrigação é tecnologia que deve ser adotada pelos produtores que 
pretendem manter-se na atividade, a Pesagro-Rio, em convênio com 
o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Naturais Renováveis e 
da Amazônia Legal, e com o apoio de outras instituições, instalou, em 
janeiro de 1999, um projeto-piloto de irrigação por gotejamento. 

A necessidade de irrigação é comprovada pelo balanço hídrico de 
Campos dos Goytacazes (Tabela 2), onde se verifica que, durante 8 meses do 
ano, a evapotranspiração potencial supera o correspondente valor de chuvas.
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Tabela 2. Balanço hídrico para a classificação do clima do município de Campos 
dos Goytacazes, RJ.

Mês
Evapotranspiração 

potencial  
(mm)

Chuva mensal 
(mm)

Excesso  
de umidade  

(mm)

Déficit  
de umidade 

(mm)

Janeiro 140 133,7 - 6,3

Fevereiro 128 100,8 - 27,2

Março 127 109,3 - 17,7

Abril 96 100,1 4,1 -

Maio 75 56,0 - 19,0

Junho 62 30,9 - 31,1

Julho 58 30,6 - 27,4

Agosto 65 23,1 - 41,9

Setembro 75 53,6 - 21,4

Outubro 95 97,2 2,2 -

Novembro 106 154,9 44,9 -

Dezembro 128 198,4 70,4 -

Total 1.155 1.088,6 121,6 192,0

Fonte: citado por Andrade e Souza Filho (1995).

Plantio do cafeeiro  
Conilon irrigado

A cultivar Conilon de Coffea canephora é tradicionalmente cul-
tivada nas regiões quentes do Estado do Espírito Santo e, em menor 
escala, nas regiões vizinhas, no norte do Estado do Rio de Janeiro 
e na zona do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais (INSTITUTO 
BRASILEIRO DO CAFÉ, 1985).
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O café Conilon atinge seu melhor rendimento com tempera-
turas médias anuais na faixa dos 22 oC a 24 oC. Quanto ao regi-
me hídrico, essa cultura beneficia-se geralmente de uma estação 
seca moderada, considerando-se que deficiências hídricas anu-
ais, não superiores a 200 mm satisfazem essa exigência. Acima 
desse limite, a produção é afetada significativamente. Contudo, 
como margem de segurança em consequência da irregularidade 
das chuvas, convém considerar uma subfaixa de transição, que, 
apesar de apta, apresenta, por vezes, restrições hídricas. É a fai-
xa em que as deficiências hídricas anuais variam de 150 mm a  
200 mm (ANTUNES, 1978). A aptidão hídrica para o cafeeiro 
Conilon é dada pela Tabela 3.

Tabela 3. Aptidão hídrica para o cafeeiro Conilon. Primeira aproximação Procafé 
para irrigação.

Aptidão hídrica 
(mm)

Déficit hídrico  
(DH)

Observações

< 150 Apto sem irrigação -

De 150 a 200 Apto com irrigação ocasional
Anos com DH superior a  

200 mm são prejudiciais ao café

De 200 a 400
Apto com irrigação  

suplementar ou complementar
Ocorre DH altamente prejudicial ao café

> 400 Apto com irrigação obrigatória Em todos os anos, o DH é limitante ao café

Fonte: Santinato (1996).

Segundo dados do IBC (INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ, 
1985), a maior parte da cafeicultura brasileira é feita em áreas de 
clima úmido, onde as plantas encontram normalmente e água no 
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solo suficiente para terem desenvolvimento e produção satisfatórios. 
Entretanto, segundo Matiello (1997), o uso da prática de irrigação 
tem crescido bastante nos últimos anos, em razão das dificuldades 
climáticas observadas em muitas regiões cafeeiras no País, decorren-
tes do cultivo de cafezais em zonas marginais e até mesmo em áreas 
não zoneadas, e, ainda, em função de certas mudanças na tempe-
ratura e no regime de chuvas, que tornaram o clima mais seco em 
regiões que, em passado próximo, não enfrentavam problemas de 
suprimento de água para o cafeeiro. Ainda segundo esse autor, embo-
ra não haja trabalhos experimentais de longo prazo, pode-se estimar 
que áreas com 150 mm a 200 mm de déficit necessitam de irriga-
ções sistemáticas para o cultivo do cafeeiro Arábica. Para o cafeeiro 
Conilon, até 150 mm ou 200 mm de déficit não ocorrem problemas 
sensíveis, mas, entre 200 mm e 300 mm, é necessário irrigar, dando -
se prioridade para os períodos críticos.

Embora os primeiros trabalhos experimentais com a irri-
gação datem de 1946, essa técnica somente retomou seu desen-
volvimento a partir de 1984, incorporando áreas com um déficit 
hídrico superior a 150 mm ano-1. Sem irrigação, essas terras deixa-
riam de produzir cerca de 2,0 milhões de sacas beneficiadas ano-1 a  
2,5 milhões de sacas beneficiadas ano-1, causando evasão rural e 
consequente perda de 200 mil ou mais empregos diretos e indiretos 
(SANTINATO, 1996).

Os prejuízos no cafeeiro causados por falta de água são de qua-
tro categorias (MATIELLO, 1997), a saber: a) perdas no desenvolvi-
mento da planta e na produção dos frutos; b) perdas no tamanho dos 
frutos (peneira média); c) perdas no tipo de café; e d) perdas no rendi-
mento coco/beneficiado. Os dois últimos itens ocorrem por conta de 
falhas na granação (presença de chochos e malgranados).
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O cafeeiro é uma planta com períodos críticos bastante defini-
dos: com florada em setembro/outubro, com expansão em outubro/
novembro e com granação em fevereiro/março (SANTINATO, 1996). 
Para cafeeiros em produção, o período crítico situa-se na fase de má-
ximo desenvolvimento vegetativo e produtivo, que vai de outubro/
novembro a março/abril. No período de pós-colheita, fase de relativo 
repouso, a falta de água não é tão danosa (MATIELLO, 1997).

Embora, em alguns países da África, pesquisas sobre irrigação 
em café Conilon estejam em estádio avançado, ainda existem pou-
cos trabalhos de pesquisa sobre irrigação dessa espécie no Brasil 
(SANTINATO et al., 1993, citado por BERNARDO, 1997). Para o  
cafeeiro do tipo Arábica, há vários resultados de pesquisa que evi-
denciam a utilização dessa técnica, conforme diversos trabalhos  
citados em extensa revisão feita por Melo e Bartholo (1996).

Vários tipos de irrigação podem ser usados em cafezais. 
Segundo Matiello (1997), os sistemas podem distribuir a água por 
superfície, por aspersão e localizada. Os sistemas de irrigação locali-
zados podem ser por gotejamento e por tripla plástica; e a aspersão, 
pelo sistema convencional, autopropelido com canhão hidráulico, 
com canhão hidráulico portátil e por pivô central.

Adotado em muitos países, o sistema de gotejamento tem con-
solidado sua posição nas culturas dos principais cafeicultores do 
País, e com vantagens: além de aumentar a produtividade do café, o 
gotejamento pode manter a produção estável ano após anos, e sem 
decréscimo (EMATER, 200?).

A irrigação por gotejamento compreende os sistemas de irriga-
ção nos quais a água é aplicada ao solo, diretamente sobre a região 
radicular, em pequena intensidade (de 1 L a 10 L por hora), porém 
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com alta frequência (turno de rega de 1 a 4 dias), de modo a manter a 
umidade do solo na zona radicular próximo da capacidade de cam-
po. Para isso, a aplicação de água é feita através de tubos perfurados 
com orifícios de diâmetro reduzido, ou por meio de pequenas peças 
denominadas gotejadores, conectados em tubulações flexíveis de po-
lietileno, que trabalham a pressões que variam entre 0,5 atmosfera e 
2,5 atmosferas, variando a pressão de serviço da maioria dos tipos de 
gotejadores em torno de 1,0 atmosfera.

Segundo Melo e Bartholo (1996), as principais vantagens do 
sistema por gotejamento são:

•	 Maior eficiência no uso da água – permite melhor controle 
da lâmina d’água; diminui as perdas por evaporação, pois 
não há movimento d’água no ar, não molha a superfície dos 
cafeeiros e não molha toda a superfície do solo; não há per-
das por percolação; não irriga as plantas daninhas entre as 
fileiras do cafeeiro; e permite maior eficiência de irrigação, a 
qual não é afetada pelo vento, pelo tipo de solo e pela inter-
ferência do irrigante.

•	 Maior produtividade – em geral, obtém-se maior produtivi-
dade com a irrigação por gotejamento, pois é inerente ao 
próprio método de irrigação a maior frequência de irrigação. 
Por conta de menores variações no nível de água no solo, os 
frutos, em geral, desenvolvem-se melhor.

•	 Maior eficiência no controle fitossanitário – a irrigação por 
gotejamento não molha as plantas daninhas nem a parte aé-
rea do cafeeiro, o que facilita o controle das plantas dani-
nhas, das pragas e das doenças, aumentando a eficiência dos 
defensivos (Figura 1).
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•	 Não interferência com as práticas culturais – como na ir-
rigação por gotejamento não se molha toda a faixa entre as 
fileiras, pode-se fazer o controle das plantas daninhas e a apli-
cação de defensivos antes, durante e depois das irrigações.

•	 Adaptação a distintos tipos de solo e de topografia – como 
a aplicação d’água na irrigação é de baixa intensidade, esse 
método se adapta melhor do que qualquer outro, a diferentes 
tipos de solos e topografia, mesmo em terreno com topogra-
fia irregular e acidentada.

•	 Maior eficiência na adubação – esse sistema permite a fer-
tirrigação e, por conta de o sistema radicular concentrar-se 
junto ao bulbo molhado, facilita a aplicação do adubo por 
cobertura. A fertirrigação, ou seja, a aplicação de fertilizantes 
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Figura 1. Aspecto fitossanitário excelente do cafeeiro Conilon.
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através da irrigação, é uma parte integral do sistema de irriga-
ção por gotejamento. Ela é uma das maneiras mais eficientes 
e econômicas de aplicar fertilizantes nas plantas. Aplicando 
os fertilizantes em menor quantidade por vez, mas com 
maior frequência, é possível manter um nível uniforme de 
nutrientes no solo durante o ciclo vegetativo e de frutificação 
do cafeeiro, o que aumentará a sua produtividade.

Os fertilizantes a serem aplicados por intermédio da irrigação 
por gotejamento terão de ser solúveis em água. Em sua maioria, os 
fertilizantes ricos em nitrogênio e potássio são solúveis em água; por 
isso, em geral, não oferecem dificuldades para serem usados na ir-
rigação por esse sistema. Por seu turno, os fertilizantes com maior 
concentração de fósforo são poucos solúveis em água, e mesmo os 
fertilizantes ricos em fósforo solúvel, como o fosfato de amônia, po-
dem expor a irrigação a riscos, já que a água pode conter elevado ní-
vel de cálcio, o que causará precipitação de fosfato de cálcio dentro 
da tubulação e dos gotejadores, entupindo-os.

A injeção dos fertilizantes nos sistemas de irrigação por gote-
jamento pode ser feita mediante o uso de tanque de fertilizante, por 
motobombas independentes e por sucção.

Segundo os mesmos autores, o sistema de gotejamento pode 
apresentar algumas desvantagens, como:

•	 Entupimento de bicos – o diâmetro dos orifícios dos goteja-
dores varia, conforme o modelo, de 0,5 cm a 1,5 mm. Sendo 
assim, a exigência de água limpa é uma condição para esse 
método de irrigação ser eficiente. Para minimizar a ocor-
rência de entupimento, evitando, assim, a obstrução dos  
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gotejadores por partículas minerais ou orgânicas, a filtragem 
da água já faz parte do sistema. No entanto, nem sempre o 
filtro impede o entupimento, causado pela precipitação de 
sais e/ou pela sedimentação dentro dos gotejadores, e de 
partículas de argila e silte em suspensão na água de irrigação.

•	 Distribuição do sistema radicular – por conta da formação e 
da manutenção de um volume constante de solo umedecido, 
as raízes dos cafeeiros tendem a concentrar-se nessa região, 
diminuindo a estabilidade das plantas.

•	 Maior custo de implantação.

•	 Impossibilidade de cultivos intercalares irrigados.

Numa cultura, a irrigação visa evitar as deficiências hídricas 
nos períodos críticos. É necessário, porém, aplicá-la em quantidade 
correta, ou seja, nem precária, nem excessiva. Se for insuficiente, 
prejudica o sistema radicular, tornando-o superficial. Se em excesso, 
também prejudica o sistema radicular, além de provocar desperdício 
de água e de nutrientes.

Para Matiello (1997), para uma irrigação mais adequada da la-
voura cafeeira, é preciso monitorar o déficit hídrico, estabelecer o 
turno de rega, que na prática se situa em torno de 10 a 12 dias, e defi-
nir o volume de água de irrigação e a operacionalização da irrigação 
conforme as bases projetadas. 

Para quantificar a água necessária, o processo climatológico 
tem-se mostrado prático e simples, consistindo em monitorar a preci-
pitação da chuva, por intermédio de um pluviômetro colocado pró-
ximo à lavoura, e, por meio de uma tabela própria para a região, que 
fornece dados sobre a evapotranspiração normal, calcular o consu-
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mo de água a ser reposto, quando o volume de água da chuva for 
insuficiente (MATIELLO, 1997).

Sobre a época a ser irrigada até a primeira produção, a reposi-
ção de água é contínua ao longo do ano, para garantir o estabeleci-
mento da cultura. Em lavouras adultas, duas fases são de primordial 
importância: na diferenciação floral, suprindo as chuvas (de março a 
maio); e no período de pré-florada, a partir de agosto/setembro, para 
a floração normal e para evitar desfolhas excessivas das plantas no 
pós-colheita, o que acabaria prejudicando o pegamento da florada.

O manejo racional de qualquer projeto de irrigação deve consi-
derar os aspectos sociais e ecológicos da região, procurar maximizar 
a produtividade e a eficiência do uso da água e minimizar os custos, 
quer de mão de obra, quer de capital, mantendo as condições de 
umidade do solo e de fitossanidade favoráveis ao bom desenvolvi-
mento da cultura irrigada. Também é bom ter em mente a necessida-
de de melhorar ou, no mínimo, manter as condições físicas, químicas 
e biológicas do solo, que afetarão em muito a duração do período de 
vida útil do projeto (BERNARDO, 1995).

O manejo da irrigação implica determinar a época e a quanti-
dade de água a ser aplicada em cada irrigação. O projeto de irrigação 
é montado conforme a capacidade de retenção de água do solo, de 
evapotranspiração da cultura e de eficiência do método de irrigação, 
a quantidade de água a ser aplicada em cada irrigação e o intervalo 
ou a frequência das aplicações. Geralmente, isso é fixado de acordo 
com o estádio de maior exigência hídrica do ciclo da cultura. Tal 
exigência depende também das condições climáticas, por afetar dire-
tamente a evapotranspiração da cultura. Envolve, portanto, não só os 
aspectos ligados ao controle operacional e à manutenção do sistema 
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de irrigação, como também todo o procedimento da irrigação pro-
priamente dita, isto é, quando iniciar e quando interromper a estação 
de rega, o intervalo de irrigação e como considerar as chuvas que 
ocorrem no período de estação de rega.

No que concerne às pesquisas com o cafeeiro irrigado, segundo 
Zinato et al. (2003), o manejo da irrigação é uma etapa importante da 
agricultura irrigada, quase sempre negligenciada por causa da falta 
de informação, entre cafeicultores e técnicos, sobre as metodologias 
disponíveis. Como ferramenta adequada, Teixeira et al. (2003) pres-
crevem o software IRRIGA, que é um programa voltado tanto para o 
manejo da irrigação em tempo real (manejo e decisão) quanto para 
a simulação de necessidades hídricas das culturas e da lâmina de 
irrigação (simula) (TEIXEIRA et al., 2003). No entanto, Antunes et al. 
(2003a) alertam que, antes que qualquer estratégia de irrigação seja 
implementada, que se proceda a uma avaliação de desempenho do 
sistema de irrigação. 

Com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento da cultura 
do cafeeiro irrigado por gotejamento, bem como de servir de local 
apropriado para pesquisas que promovessem um controle mais ra-
cional da lâmina d’água aplicada, além de diagnosticar e apresentar 
soluções que visassem à melhoria da irrigação na região de Vertentes 
de Minas, Antunes et al. (2003a) realizaram um estudo comparativo 
da produção do cafeeiro antes e depois da adoção da irrigação pelo 
proprietário. Os resultados do primeiro e segundo anos de pesqui-
sa comprovam os reais benefícios da irrigação do cafeeiro, tendo-
-se elevado a produtividade média na propriedade, de 25,5 sc ha-1 e  
8,40 sc ha-1, nos anos de 1997 e 1998 (sem irrigação), para  
42,8 sc ha-1, em 1999 (ANTUNES et al., 2003b). Andrade et al. (2003), 
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trabalhando em Campos dos Goytacazes, RJ, encontraram resultados 
similares, comprovando também os benefícios da irrigação em café 
Conilon, cuja produtividade elevou-se de 6,5 sc ha-1 para 32,7 sc ha-1,  
no período de 2000 a 2003.

Apesar de seus benefícios, o cafeicultor deve estar consciente 
de que a irrigação, por si só, não é o único fator para otimizar o cul-
tivo, pois ela não substitui as demais práticas do sistema de produ-
ção de café. Sua função é garantir o suprimento adequado de água 
ao cafeeiro, assegurando a eficácia dos tratos culturais, fitossanitá-
rios e nutricionais, e proporcionando, assim, maior produtividade 
(SANTINATO, 1996).

Levando-se em consideração os dados apresentados e o balan-
ço hídrico de Campos dos Goytacazes, verifica-se que a irrigação é 
uma tecnologia que deve ser levada em consideração para uma efi-
ciente implantação de lavouras cafeeiras.

Local de condução
Foi instalada uma unidade de experimentação de irrigação lo-

calizada por gotejamento em área de plantio de café Conilon, em 
Santo Eduardo, distrito de Campos dos Goytacazes, graças às caracte-
rísticas das áreas com plantio, formada por declives, em sua maioria.  
A unidade foi instalada em área de aproximadamente 1 ha (Figura 2).

O plantio foi realizado em janeiro de 1999, em área do produ-
tor Sérgio Rocha Inácio (Figura 3). A área total da propriedade é de  
10 ha. Além da própria força de trabalho, aquele produtor não cos-
tuma contratar mão de obra fixa na propriedade, salvo nos períodos 
de maior demanda.
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Figura 2. Vista da área onde foi conduzida a unidade de irrigação do cafeeiro Conilon.

Figura 3. Pesquisador da Pesagro-Rio/EEC (à esquerda) e produtor na área de café.
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Considerando-se a topografia acidentada do terreno e o plantio 
das mudas em cova, optou-se pela não aração e pela gradeação do 
solo, evitando-se, assim, a erosão.

Uma semana antes da abertura das covas (de 40 cm x 40 cm 
x 40 cm), foi aplicado um herbicida total na área, que favoreceu a 
abertura das covas, já deixando uma cobertura morta sobre o solo.  
A abertura das covas foi feita manualmente.

Para melhor aproveitamento do sistema de irrigação e conside-
rando-se a topografia acidentada, optou-se pelo plantio do cafeeiro 
mais adensado, no espaçamento de 3,0 m entre linhas e de 1,0 m 
entre plantas (Figura 4). Além da melhor eficiência da irrigação, es-
perava-se, com isso, minimizar os problemas decorrentes da erosão, 
até o fechamento da cultura. 

Fo
to

: W
an

de
r E

us
tá

qu
io

 d
e 

B
as

to
s 

A
nd

ra
de

Figura 4. Espaçamento utilizado no cafeeiro Conilon (3,0 m x 1,0 m).
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Foi feita a adubação de instalação da cultura, conforme reco-
mendação da análise de solo. As mudas para plantio foram obtidas 
na empresa Cooabriel, em São Gabriel da Palha, ES, mas o produtor 
não soube informar qual a variedade de Conilon tinha sido utilizada.

O sistema de distribuição de água consta de uma motobomba 
elétrica, que recalca água de um poço existente na área experimen-
tal, por meio de uma tubulação principal de 40 mm. A partir dela, 
derivam-se tubulações secundárias de 16 mm, que levam a água aos 
gotejadores, da marca Katif, autocompensante, em número de um por 
cova (planta). A vazão do gotejador é de 3,75 L hora-1. Por conta da li-
mitada capacidade do poço no fornecimento de água (um dos motivos 
que levaram à adoção do sistema de gotejamento), foram estabelecidas 
duas áreas a serem molhadas alternadamente (de manhã e à tarde).

Para se quantificar a água necessária, o processo climatológico 
tem-se mostrado prático e simples, consistindo em monitorar a preci-
pitação da chuva, por intermédio de um pluviômetro localizado em 
Campos dos Goytacazes, e, por meio de uma tabela (usada na fruti-
cultura, e proposta pela Universidade Estadual do Norte-Fluminense 
para a região), que fornece dados sobre a evapotranspiração normal, 
calcular o consumo de água a ser reposta, quando a chuva se mos-
trar insuficiente. Sobre a época a ser irrigada, a reposição de água é 
feita ao longo do ano, havendo duas fases de primordial importância: 
na diferenciação floral, suprindo as chuvas (de março a maio), e no 
período de pré-florada, a partir de agosto/setembro, para a floração 
normal e para evitar desfolhas excessivas das plantas no período  
pós-colheita, o que acabaria prejudicando o pegamento da florada.

A revisão do equipamento foi feita nos meses de julho e agosto 
de 2006, e a irrigação iniciada no mês de setembro de 2006, confor-
me metodologia comentada anteriormente.
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Análise do crescimento da planta
Durante o período de condução do ensaio, de julho de 2006 

a maio de 2007, foi feito o acompanhamento mensal dos compo-

nentes de produção do cafeeiro, sendo determinado o número de 

hastes por planta, a altura de haste (m), o diâmetro da haste (mm), 

o número de ramos por haste, o comprimento total de ramos (cm), 

o número total de roseta por ramo e o número total de folhas por 

ramo (Figuras 5a e 5b). Todas essas determinações foram feitas em 

12 plantas pré-marcadas na lavoura.

Além dessas determinações, foi também computada a produ-

ção (sacas de café beneficiado por hectare) da safra 2006/2007.
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Figuras 5a e 5b. Avaliações de desenvolvimento foram realizadas para o cafeeiro Conilon, como 
comprimento de ramos produtivos e altura de planta.

A B



 70 O café no norte-fluminense: Possibilidades de aumento da produção e da sustentabilidade

Resultados e discussão

Análise do crescimento do cafeeiro Conilon

O número de hastes por planta, o diâmetro da haste (mm),  

o número de ramos por haste, o comprimento total de ramos (cm),  

o número total de roseta por ramo e o número total de  

folhas por ramo obtidos durante o acompanhamento feito em  

2006/2007 encontram-se na Figura 6, enquanto a altura de  

planta (m), na Figura 7.

Verifica-se, de maneira geral, que os componentes de produção 

do cafeeiro Conilon em área irrigada somente iniciaram o crescimen-

to após o período de floração, ocorrida no mês de setembro. Assim, 

um maior crescimento se deu a partir de outubro/novembro (Figura 1).  

Isso foi mais evidente no crescimento da haste em altura (Figura 2). 

Verifica-se ainda que, em relação ao número de folhas por ramo, 

houve diminuição no período de maior crescimento vegetativo. Foi 

constatada a incidência de ferrugem, que foi controlada com o em-

prego de um fungicida específico. 

Comparando-se as Figuras 6 e 7 com os dados climatológicos 

obtidos (Figura 8) durante o período experimental, verifica-se que o 

crescimento do cafeeiro acompanhou o aumento da precipitação, 

juntamente com o aumento da temperatura média e da radiação 

solar incidente. Esse período coincide com o início da adubação,  

ou seja, quando a temperatura é adequada, verifica-se que o cresci-

mento do cafeeiro acompanha estreitamente o teor de água dispo-

nível (RENA, 1998).
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Esses dados estão de acordo com os obtidos na literatura, na 
qual, em várias regiões, o crescimento dos ramos plagiotrópicos e das 
folhas tem sido correlacionado com condições climáticas. Entretanto, 
alguns estudos com a cultura do café Conilon irrigado têm sugerido 
uma possível antecipação da primeira adubação para o período de 
julho/agosto, pois, nesses estudos, a planta estaria em franco cresci-
mento (SILVEIRA, 1996). Essa conclusão não pôde ser comprovada 
no presente estudo.

Figura 6. Número de hastes por planta, diâmetro da haste (mm), número de ramos por haste, com-
primento total de ramos (cm), número total de roseta por ramo e número total de folhas por ramo. 
Dados obtidos durante o acompanhamento feito em 2006/2007.

Figura 7. Alturas de haste (m) obtidas durante o acompanhamento feito em 2006/2007.
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Análise da safra

A produtividade obtida no período de 2006/2007, juntamente 
com as características determinadas, encontram-se na Tabela 4. 

Em termos de produtividade, foram obtidas 52 sacas de café 
beneficiado por hectare. Essa produtividade obtida em 2006/2007 
pode ser explicada pelo aumento do número de hastes por planta, do 
número de ramos por haste, do comprimento do ramo e do número 
de roseta por ramo (Tabela 4). 

Além da produção e dos componentes de produção, foram tam-
bém retiradas amostras de frutos de café verde e de café cereja. Essas 
amostras foram feitas porque o produtor antecipara a colheita, e, por 
isso, colhera muitos frutos verdes, já que o sistema de comercializa-
ção que tinha adotado naquele ano tinha sido o de venda a quilo.  
As análises foram feitas em Venda Nova do Emigrante, ES.

Figura 8. Dados climatológicos (precipitação, evapotranspiração, temperatura média e radiação 
solar) obtidos durante o acompanhamento em 2006/2007.
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Tabela 4. Componentes da produção e produtividade do cafeeiro Conilon em área 
irrigada, no distrito de Santo Eduardo, município de Campos dos Goytacazes, 
RJ, região norte-fluminense, 2006/2007.

Componente 2006/2007

Altura (m)  2,40

Número de hastes 24

Diâmetro da haste (mm) 21

Nº de ramos por haste 44

Comprimento dos ramos (cm) 62

Nº de roseta/ramo 15

Produtividade (sacas/ha) 52

Assim, segundo o produtor, não haveria necessidade de espe-
rar a época correta de colheita. Para mostrar ao produtor possíveis 
alterações em termos de qualidade do café, foram retirada amos-
tras, além do café que estava sendo colhido, apenas de café cereja.  
Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5.

Tabela 5. Dados de qualidade de grãos da safra 2006/2007, relacionados ao 
café verde (da roça) e ao cereja.

Identificação da amostra Café colhido verde Café colhido cereja

Resultado da amostra

Umidade (%) 12,0 12,1

Aspecto Bom Bom

Cor Amarronzado Amarronzado

Secagem Terreiro Terreiro

Colheita Pano Pano

Fava Bica/Bom Boa

Catação (%)
Ardido 4,0 0,5

Brocado 1,0 1,0

Continua...
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Tabela 5. Continuação.

Identificação da amostra Café colhido verde Café colhido cereja

Catação (%)

Malgranado 12,0 3,0

Quebrado 2,0 1,0

Verde 22,5 1,0

Total 41,5 6,5

Peneiras (%)

13 28,0 20,5

15 30,5 73,0

Total 58,5 93,5

Parecer final

Defeitos 297 48

Peneira 15 AC 31% 73%

Peneira 13 28,0 20,5

Catação 41,5 6,5

Tipo 7/8 6

Bebida Limpo, gosto médio Limpo

Observação

Peneira 15 acima, tipo 7/8,  
de acordo com a Tabela Oficial 
Brasileira de Classificação –  
café Conilon

Peneira 15 acima, tipo 6,  
de acordo com a Tabela Oficial 
Brasileira de Classificação –  
café Conilon

Segundo Teixeira (1999), a seca benfeita do café é fator impor-
tante, influenciando diretamente no aspecto e na torração do café. 
Após o beneficiamento, o teor de umidade deve estar entre 11,0% 
e 11,5%, quando adotada a seca “via seca”, ou seja, a secagem do 
grãos diretamente em terreiro. A umidade obtida após a seca neste 
trabalho foi de 12,0%, valor bem próximo ao ideal (Tabela 5).

A importância da colheita no ponto ideal, ou seja, na fase de 
cereja, comprova-se no resultado da catação (Tabela 5). No caso, 
quanto maior a catação, maior a perda de qualidade do café. Assim, 
obtiveram-se 41,5% de catação total no café colhido pelo produtor 
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(café verde) e apenas 6,5% no café colhido no estádio cereja. O café 
colhido verde resulta em aumento de grãos malgranados – 12,0% 
no café verde e apenas 3,0% no café cereja. A diferença entre os 
dois tipos de café fica evidente ao se analisar o percentual de verdes: 
22,5% e 1,0%, respectivamente, de café verde e de cereja. Segundo 
Cortez (1998), as bebidas de café Conilon são geralmente conside-
radas como “neutra característica”, cuja qualidade vai piorando à 
medida que aumenta o número de defeitos graves na amostra. Isso 
também fica bem caracterizado nos resultados obtidos, em que a be-
bida do café-verde foi classificada como “limpo gosto médio”, en-
quanto a do café-cereja, apenas como “limpo”.

Para entendimento dessa questão, segundo Carvalho (1998), 
considera-se como grão ardido o fruto verde que teve contato com o 
solo; como grão brocado, o grão com perfuração de broca-do-café; 
como grão malgranado, o grão com alguma malformação fisiológica; 
como grão quebrado, o grão oriundo de seca inadequada e de má 
regulagem do descascador; e como grão verde o fruto colhido na fase 
verde, e que vai para a seca diretamente, sem passar pela fase cereja.

Os resultados discutidos anteriormente influenciaram o parecer 
final (Tabela 5): o número de defeitos foi muito maior no café verde 
(297) em comparação com o café cereja (48); o percentual de peneira 
15 acima foi de apenas 31% no café verde e de 73% no café cereja, 
o que fez o grão do café por peneira ser classificado de “chatinho” 
na colheita do café verde, e de “chato médio” na colheita com o café 
cereja. Segundo Matiello et al. (2002), a separação dos cafés por pe-
neira possibilita uma torração mais uniforme, já que os grãos maiores 
torram lentamente, enquanto os mais miúdos, rapidamente. Se não 
houver uniformidade nos grãos, os grãos menores podem ficar carbo-
nizados, enquanto os maiores ainda não foram totalmente torrados, 
trazendo reflexos sobre a qualidade da bebida do café.
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Deve-se ressaltar, finalmente, que a escolha da melhor época 
de colheita vai se refletir na classificação final, ou seja, a colheita do 
café verde origina um café que, apesar de obter classificação padrão 
(tipo 7/8), é inferior ao tipo obtido pelo café colhido na fase cereja 
(tipo 6). No sistema empregado pelo produtor, de colher o café ainda 
com alto percentual de grãos verdes – por estar o café, nessa fase, 
mais pesado, já que a venda é efetuada por quilo –, no final prejudica 
a qualidade do produto.

Conclusões
Tanto a produtividade final quanto a qualidade do café Conilon 

podem ser melhoradas na região norte-fluminense, com o uso da ir-
rigação associada à colheita do café na fase cereja. Mas, para que o 
cafeicultor seja estimulado a adotar essa prática, é necessário que o 
comprador dê preferência ao produto de melhor qualidade, o que 
não tem sido levado em consideração até o momento.
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Introdução
A proposta da Pesagro-Rio de desenvolver ações de pesquisa 

aplicada para a produção integrada de café Conilon em sistemas 
agroflorestais é oportuna e estratégica para as condições da agricul-
tura familiar do Estado do Rio de Janeiro, a qual se apresenta com 
pouca eficiência por falta de alternativas duradouras e adequadas. 

As regiões foco do projeto, particularmente a norte-fluminense, 
são eminentemente dedicadas à produção agropecuária, tendo passa-
do por três ciclos de crescimento. O primeiro foi o ciclo do açúcar, no  
século 19, basicamente com base mercantil-escravista. O segundo tam-
bém foi um ciclo do açúcar, desta vez com modelo mercantil-capitalista. 
O terceiro foi o alavancado pela indústria do petróleo. Todavia, a 
agricultura familiar continua a ser de subsistência, sendo praticada 
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em 90% dos estabelecimentos com área inferior a 100 ha, com forte 
dependência do governo. Segundo Estrada (2005), o desenvolvimen-
to sustentável da agricultura familiar no Rio de Janeiro, além de exigir 
alto nível de conscientização e de participação dos governos (federal, 
estadual e municipal), é um processo demorado, que deve ser reali-
zado em passos contínuos e sistemáticos, com base nas demandas 
regionais atuais e futuras.

Vários motivos contribuem para a formulação da proposta do 
uso de sistemas agroflorestais (SAF). Primeiramente, o café Conilon já 
foi explorado comercialmente no Rio de Janeiro no início do século 
20, tendo a região servido como polo de difusão da espécie pelo 
País, conforme conferem Ferrão et al. (2007b), que transcrevem um 
registro do governador do Espírito Santo (Jerônimo Monteiro), data-
do do período de 1909 a 1912. No contexto econômico e social, o 
Estado vizinho (Espírito Santo), maior produtor de café Conilon do 
Brasil, evidencia que o sistema agroindustrial do café promove vários 
benefícios: a utilização de mão de obra rural, a fixação do homem no 
campo, a geração de empregos nos setores a montante e a jusante, a 
entrada de divisas externas e a arrecadação de impostos, favorecendo 
o fortalecimento da agricultura familiar do Estado (FASSIO; SILVA, 
2007). Ambientalmente, a produção integrada de café Conilon em 
sistemas agroflorestais é viável (DAMATTA et al., 2007) e é uma práti-
ca cada vez mais comum e vantajosa quanto aos aspectos econômi-
cos e de manejo para a agricultura familiar.

Sales et al. (2009) evidenciam que o café Conilon associado à 
teca, ao jequitibá e ao cedro-australiano ameniza o déficit hídrico anual,  
a ocorrência de ventos fortes, as altas temperaturas e a evapotranspira-
ção, minimizando os efeitos adversos do clima, e ajuda a preservar a 
sustentabilidade da cafeicultura no norte do Espírito Santo.
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Santos et al. (2000) mostram que, nas condições do norte do 
Paraná, a utilização da grevílea nos cafezais é altamente benéfica, 
por aumentar a rentabilidade da atividade e dar mais tranquilidade 
ao produtor, representando uma poupança e assegurando a continua-
ção da atividade. Na Bahia, Lima et al. (2007) afirmam que o sistema 
agroflorestal café–grevílea também foi eficiente, por proteger o café 
do déficit hídrico e minimizar a utilização de diversos insumos, resul-
tando em equilíbrio do sistema produtivo.

Ferrão et al. (2007a), entre outras considerações, afirmam que, em 
12 anos, a produtividade aumentou de 60 para 120 sacos beneficiados 
por ha-1 do café Conilon no Espírito Santo, graças à utilização de cultiva-
res melhoradas e de outras práticas culturais e fitossanitárias adequadas.

As condições das regiões norte e noroeste do Rio de Janeiro re-
produzem as do sul do Espírito Santo. Em sua maioria, são áreas com 
altitude inferior a 500 m, não apresentam impedimento pedológico, 
nem déficit hídrico anual inferior a 350 mm e a temperatura média 
anual fica entre 22 oC e 26 oC, condições determinantes da aptidão 
para o cultivo do café Conilon (DADALTO; BARBOSA, 1997).

Ventura et al. (2007) evidenciam que o manejo adequado de 
doenças bióticas e abióticas do café Conilon deve seguir estratégias 
de produção integrada, para atender a um mercado consumidor cada 
vez mais exigente, e deve vencer o desafio do desenvolvimento agrí-
cola sustentável. São requisitos para isso: mudas sadias; manejo do 
solo; nutrição equilibrada; manejo da irrigação; práticas culturais; 
manejo de pragas e vetores; controle químico; resistência genética;  
e manejo da irrigação.

O zoneamento agroclimático do café Conilon discutido 
por Taques e Dadalto (2007) mostra que as áreas aptas de aptidão  
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agroclimatológica da cultura se estendem às regiões norte e noroeste 
e às baixadas litorâneas do Rio de Janeiro, conforme se vê em mapa 
das áreas aptas para o cultivo do café Conilon no Brasil (MATIELO, 
1998). Com respeito à fertilidade do solo das regiões norte e noroeste 
fluminenses, Andrade et al. (2006a, 2006b), em levantamento siste-
mático dessas regiões, concluíram que a acidez e a deficiência de 
fósforo foram as restrições encontradas, deficiências que facilmente 
podem ser corrigidas pela calagem, pela gessagem e pela fosfatagem 
na implantação da cultura. 

Munner et al. (2007), discutindo a sustentabilidade da cafeicultu-
ra do Conilon na agricultura familiar do Espírito Santo, sugerem, entre 
outras estratégias, o desenvolvimento de pesquisas, ações e estudos 
participativos para a geração e a adaptação de tecnologias agronô-
micas, gerenciais e de processos norteados pelos princípios da agroe-
cologia e da sustentabilidade. Sistemas agrossilvopastoris, variedades 
de Conilon tolerantes às condições adversas, às pragas e às doenças, 
além de adaptadas ao sombreamento em condições de consórcio com 
árvores, são aspectos que devem ser considerados na atividade.

O conhecimento técnico científico desenvolvido para o café 
Conilon no manejo da cultura (FONSECA et al., 2007; LANI et al., 
2007), no diagnóstico e no manejo fitossanitário (FORNAZIER et al., 
2007; VENTURA et al., 2007) indica que a cultura pode ser esten-
dida para outras áreas, com alto percentual de acerto, respeitada a 
adaptação de tecnologias, as quais devem ser avaliadas conforme o 
ambiente de produção.

Assim, se políticas de produção fossem implementadas em  
regiões carentes e com alto índice de desemprego rural, conforme 
verificado em muitos municípios do interior do Estado do Rio de 
Janeiro, elas resultariam em desenvolvimento para essas comunida-
des, e em  menor dependência de participação do governo.
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Finalmente, considerando os avanços já obtidos com o café 
Conilon e considerando também que tecnologias adaptadas, de fácil 
adoção e de aumento de produtividade, podem ser viáveis para a 
agricultura familiar no Rio de Janeiro, a implantação do SAF pode 
ser uma medida estratégica válida para a obtenção de ganhos sociais 
e ambientais, indispensáveis para vencer as limitações da produção 
agrícola nos municípios do interior do Estado. 

Regiões produtoras de Conilon  
no Estado do Rio de Janeiro

Matiello (1998) cita que o cafeeiro Conilon é normalmente culti-
vado nas regiões quentes, com maior tradição no Espírito Santo, no Vale 
do Rio Doce em Minas Gerais e no norte do Estado do Rio de Janeiro. 

Na região norte-fluminense, os plantios de café Conilon são em 
pequena escala, notadamente nas regiões mais próximas à divisa com 
o Estado do Espírito Santo. Assim, maiores áreas de cultivo são observa-
das em Santo Eduardo e Espírito Santinho, que pertencem ao município 
de Campos dos Goytacazes. Em levantamento realizado por Matiello 
(1998), na safra 1997/98, o Rio de Janeiro contava com 2 milhões de pés 
de café Conilon, com produção média de 10 mil sacas.

Apesar das pequenas áreas de exploração, tem surgido deman-
da na região por novos plantios, justificando, assim, estudos que tor-
nem a cultura do café mais atrativa e, acima de tudo, sustentável.

Sistemas agroflorestais – SAF
Segundo Lamônica e Barroso (2008), SAF pode ser definido 

como um sistema de manejo sustentado da terra, que aumenta o seu 
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rendimento, combinando a produção de plantas florestais com culti-
vos agrícolas e/ou animais, simultânea ou consecutivamente, de for-
ma deliberada, na mesma unidade de terreno, envolvendo práticas 
de manejo em consonância com a população local. Um SAF é com-
posto por duas ou mais espécies, sendo, ao menos uma, lenhosa e 
perene. As espécies florestais utilizadas não precisam ter utilidade ex-
clusivamente madeireira. A utilização de espécies frutíferas em siste-
mas agroflorestais é viável desde que sejam manejadas corretamente. 
Essas espécies, quando selecionadas adequadamente, considerando 
sua integração com os demais componentes do sistema, podem ser 
utilizadas em SAFs de subsistência e em SAFs comerciais. Na subsis-
tência, a diversificação é um imperativo, e, no comercial, devem ser 
priorizadas duas ou, no máximo, três espécies frutíferas, para que se 
tenha escala de produção.

Bregonci e Pelissari (1995) citam que o uso de outras cultu-
ras junto com o cafeeiro Conilon tem dado resultados econômicos 
satisfatórios no Estado do Espírito Santo, diversificando a renda das 
propriedades, sobretudo quando os preços do café estiverem em 
baixa. Esses autores citam como exemplo a seringueira e o coco, na 
região de São Gabriel da Palha, e o abacateiro, na região de Venda 
Nova do Imigrante.

No Estado do Espírito Santo, conforme levantamento mais atua-
lizado feito por DaMatta et al. (2007), foram verificadas 27 lavou-
ras consorciadas com árvores, em dez municípios, totalizando cerca 
de 115 ha. Foram encontradas as seguintes espécies vegetais nesse 
sistema: cajueiro, coqueiro, cedro-australiano, grevilha, ingá, nim- 
indiano, peroba, seringueira, teça, urucum, frutíferas e outras espé-
cies madeiráveis. 
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Vantagens e desvantagens do SAF
Abordando a questão da ecofisiologia de cafezais sombreados e 

a pleno sol, DaMatta e Rena, 2002, citam como principais vantagens 
e desvantagens da arborização:

Vantagens

•	 Melhoria das condições microclimáticas: redução nos extre-
mos de temperatura do ar e do solo, diminuição da velocida-
de dos ventos, manutenção de umidade e tamponamento da 
disponibilidade hídrica do solo.

•	 Aspectos edáficos: melhoria ou manutenção da fertilidade.

•	 Aspectos endógenos: estabilidade de produção, pela atenua-
ção do ciclo bienal de produção.

•	 Aspectos bióticos: redução do ataque do bicho-mineiro 
e da ocorrência da cercóspora e de espécies de plantas 
daninhas.

•	 Aspectos econômicos: ganhos adicionais.

Desvantagens

•	 Possibilidade de competição severa entre as espécies.

•	 Maior incidência da broca e da ferrugem.

•	 Limitação à colheita mecanizada.

•	 Introdução da prática de podas, dependendo da espécie  
utilizada na arborização.

•	 Potencial de produção pode ser limitado, sob arborização.



 86 O café no norte-fluminense: Possibilidades de aumento da produção e da sustentabilidade

O cultivo do coco  
na região norte-fluminense

A experiência da Pesagro-Rio 

Segundo Gomes (1984), o coqueiro (Cocos nucifera L.) foi intro-
duzido no Brasil pelos portugueses, em 1553, inicialmente na Bahia.

Apesar da expansão da cultura do coqueiro no Estado do Rio 
de Janeiro, a maior parte consumida ainda é importada de outros es-
tados (da Bahia e de Sergipe, principalmente), notadamente para o 
consumo in natura (água). Conforme estudos realizados no Estado, 
estão envolvidos na atividade cerca de 500 produtores, concentrados, 
principalmente, nas regiões metropolitana (38,0 %) e nas baixadas li-
torâneas (33,1%). A produção estadual para consumo in natura (água) 
é estimada em apenas 1,0% (SOUZA FILHO et al., 2001a, 2001b). 

Na região norte-fluminense, é grande o interesse dos produtores, 
que têm, na cultura, uma boa opção para a diversificação da atividade 
canavieira. Além da diversificação agrícola, do mercado in natura e 
da tendência de crescimento do consumo, o coqueiro também é uma 
cultura que se adapta a solos marginais para outras culturas, de inte-
resse para as regiões litorâneas (SOUZA FILHO et al., 2001a, 2001b), 
e poderá compor sistemas agroflorestais com outras culturas de inte-
resse para a região norte-fluminense, como o café Conilon.

Mesmo com as vantagens conferidas pelo coqueiro, compatí-
veis com as condições do Estado do Rio de Janeiro, a restrição ao 
cultivo está na demora para o início da produção, que acarreta ao 
produtor uma espera de 4 a 5 anos para obter algum retorno finan-
ceiro. Sob esse aspecto, o uso do coqueiro em sistemas agroflorestais 
é desejável (SOUZA FILHO et al., 2001a). 
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Segundo Souza Filho et al. (2001b), o potencial genético do 
material utilizado, somado a mudas de qualidade, são aspectos deci-
sivos para a implantação, o manejo e a produção de cultivos compe-
titivos. Em qualquer cultivo, o potencial genético constitui tecnologia 
insuperável e insubstituível em sistemas de produção autossustentá-
veis. Segundo ainda esses autores, no caso do coqueiro-anão, sem o 
respaldo de vasta literatura sobre o assunto, muita pesquisa ainda tem 
de ser feita, principalmente para o Estado do Rio e Janeiro. Mesmo 
com base genética restrita, constituída de uma só espécie (Cocos nu-
cifera L.), duas variedades (a gigante e a anão) e três subvariedades 
do anão (verde, amarelo e vermelho), o coqueiro apresenta variabili-
dade que permite a seleção e, consequentemente, um melhor apro-
veitamento do seu potencial genético.

Com vista a avaliar o comportamento do coqueiro-anão, sub-
variedade do coqueiro-verde, em diferentes espaçamentos, que pos-
sibilitem o estabelecimento de integração em sistemas agroflorestais, 
Souza Filho et al. (2001a) conduziram um trabalho em área expe-
rimental da Pesagro-Rio, localizada no município de Campos dos 
Goytacazes, região norte-fluminense. Concluiu-se que o espaçamen-
to de 8,0 m entre plantas e de 8,0 m entre linhas no sistema retan-
gular foi o que proporcionou maior produção de frutos por hectare, 
além de permitir, como opção de atividade, a composição de siste-
mas agroflorestais.

O comportamento do coqueiro-anão, subvariedades verde, 
amarelo e vermelho, bem como o híbrido natural ‘Caboclo’, foram 
também avaliadas nas condições do Estado do Rio de Janeiro, por 
Souza Filho et al. (2001b), na mesma área anterior. A subvariedade 
verde de coqueiro-anão foi superior às demais, com maior produção 
de frutos por hectare e melhor qualidade de bebida (água), aspectos 
fundamentais para o consumo de frutos in natura. 
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Informações básicas sobre a cultura do coco (muda, plantio, 
manejo e custo de produção) para o Estado do Rio de Janeiro foram 
feitas por Souza Filho (2008). Já informações amplas sobre o coquei-
ro (morfologia, ecofisiologia, melhoramento, implantação, nutrição, 
irrigação, pragas e doenças) constam em Ferreira et al. (1997).

Considerações finais
Considerando o conhecimento disponível para o café Conilon e 

para o coco, conforme referenciado, acredita-se que a avaliação de am-
bas as culturas em sistema de consórcio, nas condições do Estado do Rio 
de Janeiro, pode ser importante para o pequeno produtor do Estado.

Nesse sentido, uma unidade de avaliação e/ou demonstrativa 
deverá ser implantada no distrito de Santo Eduardo, município de 
Campos dos Goytacazes, região norte-fluminense, com foco na agri-
cultura familiar, com grande possibilidade de acerto para a sustenta-
bilidade da pequena propriedade nessa região.
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Introdução
O gênero Coffea é representado por pelo menos 103 espécies, 

sendo o C. arabica e C. canephora os que se destacam comercial-
mente (DAVIS et al., 2006). A produção mundial do café nos últimos 
anos tem sido superior a 110 milhões de sacas, produzida princi-
palmente nos países considerados em desenvolvimento, como o 
Brasil (1º), seguido pelo Vietnã, pela Colômbia, pela Indonésia, pela 
Etiópia, pelo Peru e pelo México. Os Estados Unidos, seguidos pela 
Alemanha, pelo Japão, pela Itália e pela França, são os maiores im-
portadores (ICO, 2009). 

O Brasil é o maior exportador mundial de café, o que resulta em 
geração de divisas e postos de trabalho e, consequentemente, fixa o 
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homem no campo e promove maiores interiorização e desenvolvimen-
to nos municípios onde se produz e/ou se processa o café, o que faz da 
cultura um dos setores agrícolas mais importantes do País. Na safra de 
2007/2008, a produção brasileira de C. canephora foi de aproximada-
mente 10,5 milhões de sacas beneficiadas de 60 kg (CONAB, 2009). 

A bebida do café Conilon é mais encorpada, menos aromá-
tica e apresenta pouca acidez e mais sólidos solúveis, sendo essa 
espécie apropriada para solubilização e elaboração de blends, para 
cafés torrados (SILVA; LEITE, 2000), expressos e solúveis (REUVAS  
et al., 1997), segmento esse que tem apresentado boas oportunida-
des, graças a um aumento do consumo de cafés prontos. De acordo 
com Encarnação e Lima (2003), o café torrado e tomado moderada-
mente faz bem à saúde, sendo a quarta bebida na preferência nacio-
nal, depois da água, de refrigerantes e de sucos naturais. 

O cafeeiro Conilon apresenta maior taxa de crescimento quan-
do a temperatura média fica em torno de 23 oC, a média da mínima 
em 18 oC e a média da máxima em 27 oC (PARTELLI et al., 2001), cor-
roborando com os resultados obtidos por Rena e Maestri (1986), que 
relatam que a temperatura média adequada para o cafeeiro Conilon 
fica entre 22 oC e 26 oC, e com outros pesquisadores, como Wrigley 
(1988), que descreve que as temperaturas ótimas para essa espécie 
situam-se entre 18 oC e 27 oC. Portanto, ocorre acentuada queda do 
crescimento do cafeeiro Conilon no inverno, associado a baixas tem-
peraturas (LIBARDI et al., 1998; PARTELLI et al., 2001), inclusive no 
município de Campos dos Goytacazes, RJ (PARTELLI et al., 2006). 

Os cafeeiros Conilon apresentam plantas de porte alto, atingin-
do de 4 m a 5 m, e têm elevado número de hastes por planta (multi-
caule). As folhas são pequenas, afiladas, de cor verde-clara; os ramos 
laterais são finos e curtos (internódios curtos), e têm maior tolerância 
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à seca. Apresentam alto vigor e grande adaptação às condições das  
regiões quentes e suportam déficit hídrico elevado, graças ao seu sis-
tema radicular mais volumoso e mais profundo, o que lhe confere, 
ainda, a característica de menor exigência de solo fértil (Figuras 1 a 6).

Apresentam grande produtividade, com melhor uniformidade 
entre as plantas nas lavouras formadas por meio da clonagem, com 
mudas provenientes de estacas (brotos ortotrópicos). As plantas pro-
venientes de sementes apresentam grande variabilidade entre si, por 
conta da fecundação cruzada. As rosetas comportam, quase sempre, 
mais de 20 frutos, cuja cor varia de vermelho-clara a vermelho-escura,  
podendo ser arredondados e até compridos (acanoados). Poucas 
plantas apresentam frutos amarelos. A maturação é diferenciada entre 
as plantas, que podem ser precoces, médias, tardias e supertardias; 
mas a variação de maturação dos frutos na mesma planta é relati-
vamente pequena, sendo influenciada pelo ambiente e até mesmo  
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Figura 1. Café Conilon em produção. Figura 2. Café Conilon.
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Figura 3. Café Conilon.

Figura 4. Detalhes da haste de café Conilon.
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Figura 5. Florada de café Conilon.

Figura 6. Produção da haste de café Conilon.
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pelos genótipos. Geralmente, a maturação é mais tardia em relação à 
do café Arábica. Os frutos do Conilon ficam retidos mais firmemente 
nos ramos, não caindo ao chão, dispensando, assim, as práticas de 
arruação e esparramação (MATIELLO, 1998).

A tolerância à ferrugem varia bastante, existindo plantas muito 
atacadas, outras com poucas pústulas e ainda outras que são imunes. 
A resistência é do tipo horizontal. A combinação dessa tolerância 
com as condições de clima quente, no local onde o Conilon é cul-
tivado, reduz o prejuízo causado pela ferrugem, que apenas causa 
preo cupação nos anos com invernos mais chuvosos, em lavouras 
muito adensadas e com talhões sombreados (MATIELLO, 1998).

É tolerante ao bicho-mineiro, mas recentemente algumas plan-
tas mais jovens têm sido atacadas por ele, possivelmente por con-
ta de adaptação daquela praga. É também resistente ao nematoide 
Meloidogyne exigua, e há plantas tolerantes ao M. incognita, embo-
ra esse nematoide não represente problema na região de cultivo do 
Conilon. É infestado pela broca-do-cafeeiro (Hypothenemus hampei), 
principalmente nas encostas e quando a colheita não é bem realizada. 
De forma menos importante, o cafeeiro é exposto ao ataque de áca-
ros, da mancha-manteigosa e da doença causada por Colletotrichum 
spp., que somente ataca as plantas susceptíveis.

Aptidão climática
 Manzatto et al. (2003), procurando estabelecer mapas de ap-

tidão climatológica para o cafeeiro Conilon no Estado do Rio de 
Janeiro, estabeleceram as seguintes normas climatológicas:

a) Municípios aptos sem restrições: 

•	 Temperatura média anual de 22 oC a 25 oC. 
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•	 Deficiência média anual de 0 a 150 mL.

b) Municípios aptos com restrição hídrica: 

•	 Temperatura média anual de 22 oC a 25 oC.

•	 Deficiência hídrica superior a 150 mL (a irrigação varia de 
ocasional a obrigatória).

c) Municípios inaptos: 

•	 Temperatura média anual inferior a 22 oC e superior a 26 oC.

Com referência ao déficit hídrico, deve-se seguir os seguintes 
critérios: de 150 mm a 200 mm de deficiência hídrica, irrigação 
ocasional; de 200 mm a 400 mm, irrigação suplementar ou com-
plementar; e acima de 400 mm, irrigação obrigatória (SANTINATO 
et al., 1996). 

Com bases nesses critérios, foi possível estabelecer três classes 
de aptidão agrícola, que são definidas a seguir:

Apto (municípios com riscos climáticos mínimos) 

•	 As regiões aptas para o café Conilon estão situadas em áre-
as abaixo de 500 m de altitude, nas regiões norte e nas 
baixadas litorâneas.

Apto irrigado (municípios com restrições hídricas) 

•	 Corresponde às áreas localizadas no norte, no noroeste e nas 

baixadas litorâneas do Estado, onde se recomenda a irriga-

ção como operação complementar, mas não obrigatória, por 

conta de um déficit hídrico maior que 150 mm anuais.
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Inapto (municípios com 
restrições hídricas e térmicas)

•	 São aqueles com temperaturas médias anuais acima ou abaixo 
dos limites estabelecidos e com acentuada deficiência hídrica.

•	 As regiões de altitude elevada do Estado, tais como áreas das 
regiões serrana, centro-sul fluminense e o médio Paraíba. Por 
causa das baixas temperaturas, essas regiões são inaptas para 
o cultivo do café Conilon.

Pode ser constatado que, no Estado do Rio de Janeiro, para o 
café Conilon, foram mapeadas cerca de 38% de áreas aptas, 26% de 
áreas aptas irrigadas e 36% de áreas inaptas.

Abaixo são listadas as distribuições percentuais das classes de 
aptidão para café Conilon, para a cafeicultura dos municípios do 
Estado do Rio de Janeiro (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição percentual das áreas para cultivo do café Conilon no 
Estado do Rio de Janeiro.

Município
Apto  
(%)

Apto irrigado  
(%)

Inapto  
(%)

Angra dos Reis 62 38

Aperibé 1 99

Araruama 27 73

Areal 100

Armação de Búzios 68 32

Arraial do Cabo 100

Barra do Piraí 53 47

Barra Mansa 34 66

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

Município
Apto  
(%)

Apto irrigado  
(%)

Inapto  
(%)

Belford Roxo 100

Bom Jardim 100

Bom Jesus do Itabapoana 19 52 29

Cabo Frio 65 35

Cachoeiras de Macacu 70 30

Cambuci 82 18

Carapebus 100

Comendador Levy 
Gasparian

30 70

Campos dos Goytacazes 98 2

Cantagalo 39 61

Cardoso Moreira 100

Carmo 9 91

Casimiro de Abreu 95 5

Conceição de Macabu 64 27 9

Cordeiro 100

Duas Barras 100

Duque de Caxias 91 9

Engenheiro  
Paulo de Frontin

42 58

Guapimirim 96 4

Iguaba Grande 100

Itaboraí 98 2

Itaguaí 21 76 3

Italva 100

Itaocara 51 49

Itaperuna 41 57 2

Itatiaia 100

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

Município
Apto  
(%)

Apto irrigado  
(%)

Inapto  
(%)

Japeri 96 4

Laje do Muriaé 2 93 5

Macaé 80 20

Macuco 52 48

Magé 95 5

Mangaratiba 68 14 18

Marica 98 2

Mendes 9 91

Miguel Pereira 7 93

Miracema 88 12

Natividade 65 35

Nilópolis 44 56

Niterói 100

Nova Friburgo 2 98

Nova Iguaçu 61 22 17

Paracambi 96 4

Paraíba do Sul 11 89

Parati 57 43

Paty do Alferes 100

Petrópolis 2 98

Pinheiral 100

Piraí 84 16

Porciúncula 37 63

Porto Real 26 74

Quatis 14 86

Queimados 39 61

Quissamã 100

Resende 6 94

Rio Bonito 97 3

Rio Claro 21 79

Continua...
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Tabela 1. Continuação.

Município
Apto  
(%)

Apto irrigado  
(%)

Inapto  
(%)

Rio das Flores 21 79

Rio das Ostras 100

Rio de Janeiro 40 55 5

Santa Maria Madalena 31 24 45

Santo Antônio de Pádua 11 82 7

São Francisco de 
Itabapoana

100

São Fidélis 64 36

São Gonçalo 100

São João da Barra 100

São João de Meriti 100

São José de Ubá 93 7

São José do Vale do Rio 
Preto

100

São Pedro da Aldeia 2 98

São Sebastião do Alto 74 9 17

Sapucaia 2 98

Saquarema 72 28

Seropédica 27 73

Silva Jardim 98 2

Sumidouro 100

Tanguá 91 9

Teresópolis 2 98

Trajano de Moraes 4 96

Três Rios 25 75

Valença 10 90

Varre-Sai 6 94

Vassouras 14 86

Volta Redonda 81 19

Fonte: Manzatto et al. (2003).
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Variedades recomendadas
A variedade de Coffea canephora indicada é a Conilon. 

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão 
Rural (Incaper) é a principal instituição de pesquisa no Brasil dedica-
da ao melhoramento genético do café Conilon. Graças a sua pro-
ximidade com a área produtora do norte-fluminense, as variedades 
recomendadas são as mesmas recomendadas para aquele Estado.

Segundo Andrade Neto et al. (1995), os primeiros estudos reali-
zados no melhoramento do cafeeiro Conilon foram com a seleção de 
plantas matrizes, que consistiram na avaliação dos melhores clones 
(genótipos ou variedades), resultando no lançamento de três varie-
dades clonais de diferentes épocas de maturação dos frutos: Emcapa 
8111, Emcapa 8121 e Emcapa 8131.

Segundo Ferrão et al. (2007), com o andamento dos trabalhos, 
mais três materiais foram recomendados: o Emcapa 8141 (Robustão 
Capixaba), o Emcaper 8151 (Robusta Tropical) e o Incaper 8142 
(Vitória). Ainda segundo esses autores, na composição do Robustão 
Capixaba, foram levados em consideração os clones mais promisso-
res do programa do melhoramento genético do Incaper com caracte-
rísticas de tolerância à seca. 

O Robustão Capixaba é uma variedade clonal, lançada em 
1999, formada pelo grupamento de 10 clones tolerantes à seca, com-
patíveis entre si. Já o Robusta Tropical foi liberado para plantio em 
2000 e é a primeira variedade melhorada de café Conilon de pro-
pagação de sementes para o Estado do Espírito Santo. Já a varieda-
de clonal Vitória foi lançada em 2004, formada pelo grupamento de  
13 clones superiores, selecionados entre o material de elite do pro-
grama de melhoramento do Incaper (Tabela 2).
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Existem outros materiais de Conilon recomendados por outras 
instituições de pesquisa, mas, no momento, não são indicados para o 
Estado do Rio de Janeiro.

Tabela 2. Características agronômicas das variedades de café Conilon lançadas 
pelo Incaper.

Características
Emcapa 

8111

Emcapa 

8121

Emcapa 

8131

Emcapa 

8141

Emcaper 

8151

Incaper 

8142

Nº de clones 9 14 9 10 53 13

Maturação  
dos frutos

Precoce 
(até maio)

Intermediária 
(junho)

Tardia 
(julho/agosto)

Maio/junho Maio/junho Maio/julho

Arquitetura  
da planta

- - -
Adequado 
adensam.

Adequado 
adensam.

Cultivo 
semiadensado

Tamanho do fruto
Peneira 

média 14
Peneira 

média 15
Peneira 

média 14
Peneira 

média > 15
Peneira 

média 15
Peneira 13  
e maiores

Base genética - - - - Ampla -

Rusticidade - - - Alta Alta -

Produtividade 
máxima

- - - 112,5 sc./ha 113,2 sc./ha -

Produtividade  
média (com irrig.)

- - - - 79,4 sc./ha -

Produtividade  
média (sem irrig.)

- - - 54,0 sc./ha 39,5 sc./ha 70,4

Produtividade média 58,0 sc./ha 60,0 sc./ha 60,0 sc./ha 54,0 sc./ha 50,3 sc./ha 70,4

Fonte: Emcapa (1995, 1999, 2000) e Ferrão et al. (2007).
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