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A maioria das áreas de produção de café no Paraná está localizada em solos ácidos, com baixa saturação por
bases e pobre em matéria orgânica, elevados teores de alumínio e manganês e baixos níveis de micronutrientes.
Os cafeeiros  cultivados nesses solos (ácidos), apresentam habitualmente deficiências nutricionais e toxidez.
Em levantamento nutricional da cafeicultura paranaense realizado pelo IAPAR, através de análise foliar, ficou
constatado que as  lavouras apresentam carências de Ca e Mg em praticamente todas as áreas amostradas,
sendo que na região do arenito, se acentuam. Por outro lado, em quase todas as áreas ocorrem níveis muito
elevados de manganês nas folhas. Estes são aspectos reveladores da acidez da maioria dos solos cultivados
com cafeeiros no Paraná. Qualquer programa de fertilização que não contemple a calagem está fadado ao
insucesso. Os experimentos são realizados em lavoura cafeeira adensada sobre um Latossolo Vermelho Escu-
ro distrófico (LEd) de textura arenosa e em lavoura cafeeira tradicional sobre um Latossolo Roxo distrófico
(LRd) de textura argilosa. A dose total de calcário calculada para elevar a saturação por bases a 70 % é
aplicada em dose única (1 ano) e fracionada em ¼ (4 anos), 1/3 (3 anos) e ½ (2 anos) anualmente. A distribui-
ção do calcário é feita superficialmente em área total e parcial (subparcelas). Como a dose de calcário é
calculada em kg/m2, a subparcela com distribuição parcial (da projeção da “saia” para dentro da planta) recebe
menor quantidade que a subparcela com distribuição total. O objetivo do trabalho é o de definir o método mais
adequado para aplicação de calcário em lavoura cafeeira adensada e tradicional sob o ponto de vista de
parcelamento da dose e localização. Os resultados obtidos no experimento com lavoura cafeeira adensada
evidenciam efeito positivo da aplicação do calcário em área total em relação à parcial sobre as três primeiras
colheitas; este resultado deve-se à maior uniformidade de distribuição do sistema radicular na área sob condi-
ção de lavoura adensada, permitindo maior eficiência das raízes na absorção de elementos do solo. O
fracionamento da calagem  em 2, 3 e 4 aplicações anuais tem se mostrado superior a aplicação da dose total
de uma única vez. A nutrição avaliada pela análise foliar, mostra efeito positivo sobre os teores de Ca e Mg
para os fracionamentos do calcário; não foi verificado efeito sobre N; ocorreu pequeno efeito na nutrição de P
e pequena redução no teor de K na presença do calcário. Em relação aos micronutrientes, o efeito mais
importante ocorreu em relação ao Mn que apresentou grande diminuição no teor foliar na presença do calcário.
A análise química do solo mostra efeito positivo dos fracionamentos do calcário em 2, 3 e 4 aplicações em
ambos os tipos de distribuição sobre o pH, Ca, Mg, %Al e V%; neste tipo de solo (LEd) ocorreu também
movimentação do calcário até 40 cm de profundidade, detectado pelo aumento do pH e dos teores de Ca e Mg
no perfil do solo. Na lavoura tradicional, nesta primeira colheita ocorreu equilíbrio nas produções em ambos os
tipos de distribuição do calcário (parcial/total). Os fracionamentos das doses não apresentaram efeitos impor-
tantes, porém neste tipo de solo (LRd), mais argiloso, parece possível obter respostas positivas com menor
número de fracionamentos do calcário, possívelmente 1 ou 2. A nutrição verificada pela análise foliar, tem
mostrado pequeno efeito da calagem aplicada em 1 fracionamento sobre os teores de N, P, K, Ca e Mg.
Quanto aos micronutrientes, ocorreu aumento de Cu e Zn e pequena redução de Mn em todos os tipos de
aplicação e fracionamentos do calcário. A análise química do solo mostrou pequeno efeito da calagem sobre o
pH; alteração importante nos teores de Ca e Mg, particularmente com 2 fracionamentos; pequena diminuição
do K na aplicação da dose total em 1 fracionamento; redução da saturação por Al particularmente com 1 e 2
aplicações em ambos os tipos de distribuição; a saturação por bases aumentou com a calagem em 2
fracionamentos. De modo geral o efeito do calcário foi constatado em todo o perfil, pelas alterações químicas
apresentadas, porém com mais vigor até 20 cm de profundidade neste tipo de solo.
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