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Solos e Nutrição do Cafeeiro

Solos cultivados intensamente com a cultura do cafeeiro, não raramente apresentam problemas na parte
física do solo, afetando todo o processo de conservação do solo, comprometendo dessa maneira, a
sustentabilidade de todo o processo agrícola. A expansão da cafeicultura no cerrado ocorre com investimentos
elevados em variedades, adubações, irrigações, controle de pragas e doenças. Contudo, pesquisas da qualidade
do ambiente do solo para a cultura, com mapeamento georeferendados visando a constituição de um banco de
dados de atributos físicos do solo são escassos para possibilitar adoção de técnicas de manejo mais sustentáveis.
Objetivou-se nesse trabalho criar um banco de dados georeferenciados, comparando os atributos físicos em
dois sistemas de manejo para controle de plantas daninhas no cafeeiro. Foram instaladas duas malhas amostrais
de 45 x 55 m, contendo cada uma 45 pontos eqüidistantes (5 x 8 m), georeferenciados com o uso do GPS,
uma com o controle de plantas daninhas com herbicida de contato, e a outra malha com controle de plantas
daninhas com uso de gradagens sucessivas nas entrelinhas, foram demarcadas numa lavoura de café variedade
Mundo Novo (376/19) pertencente à Estação Experimental da EPAMIG, Patrocínio – MG. As determinações
dos níveis de compactação foram obtidas com o uso do penetrômetro de impacto e as amostragens de solo
para a determinação das densidades do solo e de partículas bem como a porosidade total do solo, efetuadas
nas profundidades de 0 – 20 cm e 20 – 40 cm nas regiões do meio da rua, linha de tráfego do trator e “saia”
do cafeeiro. Observou-se que não houve diferença significativa dos valores de densidade e porosidade nas
diferentes regiões amostradas no manejo das plantas daninhas com herbicida; no manejo com grade o valor da
densidade foi significativamente menor na região da saia do cafeeiro demonstrando o efeito do manejo nessa
região do cafeeiro. Os valores de resistência à penetração foram estatisticamente diferentes nas três regiões
estudadas, apresentando valores crescentes na “saia” do cafeeiro, meio da rua e linha de tráfego do trator,
em ambos os manejos adotados, demonstrando o grande efeito compactador de todo o maquinário utilizado no
manejo do cafeeiro.
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