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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

APLICAÇÃO DO ÁCIDO CÍTRICO E DO SULFATO DE ZINCO, VIA SOLO
EM UMA LAVOURA CAFEEIRA
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Uma lavoura cafeeira com 12 anos de idade, cultivar “Catuaí”, implantada sobre um Latossolo Vermelho
Amarelo, do município de Patrocínio, MG recebeu os seguintes tratamentos: Testemunha (ou seja, sem ácido
cítrico e sem Zn); 2) soluções de ácido cítrico anidro nas concentrações 10-4; 10-3 e 10-2M, as quais foram
aplicadas na presença e na ausência de 20g de sulfato de Zn por planta. A dose da solução de ácido cítrico
para cada concentração foi de 100ml/L por planta. Estes tratamentos foram aplicados com o solo bastante
umedecido, após irrigações. O delineamento experimental foi em blocos casualizados em esquema fatorial
com quatro repetições. Foram avaliados a produção de grãos (sacos de café beneficiados por hectare) e o
crescimento de ramos plagiotrópicos. Observou-se interação positiva e significativa do ácido cítrico + zinco
na produção. Tanto na ausência quanto na presença de Zn, houve respostas ao ácido cítrico sendo que, na
presença do Zn a produtividade atingiu 35 sacas/ha e na ausência de zinco 29 sacas/ha, estimadas pelas
equações de regressão:
v com Zn -  Y= 22,88 + 0,4115X – 0,003421X2, R2= 0,87**
v sem Zn -  Y= 21,04 + 0,2935X – 0,002532X2, R2= 0,89**
Admite-se que o benefício do ácido cítrico interagindo com o Zn seja pela prevenção da precipitação do
fosfato de Zn e ainda contribuindo para solubilização da adubação residual de Zn e outros nutrientes
provenientes de adubações pretéritas, principalmente em culturas permanentes como é o cafeeiro.
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