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Experimentos realizados em lavouras de café plantadas no sistema tradicional demonstraram pouca
eficiência no fornecimento do zinco aplicado em cobertura, quando o solo utilizado era de textura média
a argilosa. No presente trabalho está sendo estudado o efeito do sulfato de zinco aplicado via solo, em lavoura
adensada na fase de formação, supondo que no decorrer do tempo as raízes mais superficiais, neste sistema
de plantio, poderiam melhor aproveitar o Zn e assim dispensar o fornecimento deste nutriente via foliar, pela
dificuldade de efetuar pulverizações neste sistema.O experimento foi instalado em Três Pontas – MG, em
LVA fase cerrado, textura argilosa. O delineamento experimental utilizado foi o de blocos ao acaso em parce-
las subdivididas, constando de 7 tratamentos, 4 repetições e 21 plantas para cada subparcela, sendo conside-
radas úteis as 5 plantas da fileira central. Os tratamentos, constaram-se da ausência de Zn (Trat. 1), quatro
doses de sulfato de zinco (Trat. 2 a 5) 5, 10, 20 e 40 g  de sulfato de zinco/cova, respectivamente, e uma
aplicação de 13 g de óxido de zinco/cova (Trat. 6), todos aplicados via solo em cobertura, comparados a 3
aplicações foliares/ano de sulfato de zinco a 0,5% (Trat.7). A lavoura escolhida para o ensaio foi da cultivar
catuaí amarelo H.2077-25.74, plantada em fevereiro de 1996 no espaçamento de 2,00 x 0,70m. A instala-
ção do experimento e a aplicação das doses de Zn no solo se deram em novembro de 1998 nas subparcelas I
e II e, em novembro de 1999 as mesmas doses foram reaplicadas apenas na subparcela I. O uso de Zn no solo,
em diferentes doses, não influenciou de forma significativa o aumento das produções. Na subparcela I, onde
repetiu-se as doses via solo no segundo ano, houve uma tendência de redução da produção em relação à
subparcela II. Os teores de Zn no solo, na camada de 0-20 cm e na camada de 20-40 cm, foram influenciados
proporcionalmente pelas doses aplicadas, mostrando que houve um caminhamento do elemento no solo. Os
teores de zinco foliares, em junho de 2002, foram semelhantes para todos os tratamentos que receberam
adubação deste elemento via solo, e semelhantes à testemunha, com teor em torno de 8 mg/kg e abaixo do
nível limiar (10 mg/kg). Somente o tratamento 7 cujo fornecimento de Zn foi por via foliar, apresentou 12,0
mg/kg de Zn, superior aos demais tratamentos, onde as produções foram ligeiramente superiores. Os teores
de Zn no solo na testemunha de 2,2 mg/dm3 foram suficientes para atender à demanda das plantas. Concluiu-
se que: teores de 2,2 mg/dm3 de Zn no solo foram suficientes para a obtenção de uma produtividade próxima
a 37 sacas beneficiadas por hectare; após 4 anos da aplicação de zinco na superfície do solo, houve um
caminhamento do nutriente no solo nas diferentes doses e fontes utilizadas; a aplicação de 20g de sulfato de
Zn por cova ao longo dos anos tem mostrado ser uma boa dose a ser recomendada para uma maior produtivi-
dade em relação às outras doses e fontes, via solo; três aplicações foliares promoveram teores foliares da
ordem de 12,0 mg/kg de Zn e produtividade próxima à testemunha.
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