
EFEITO RESIDUAL DA ADUBAÇÃO MINERAL E ORGÂ
NICA NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO SOLO E NA COMPOSI
ÇÃO DE FOLHAS DE CAFEEIRO CULTIVADO EM MOCOCA 
( 1 ) . RÚTER HlROCE ( 2 ) , ONDINO C. BATAGLIA ( 2 ) , EDMIR SOARES, 
ÂNGELA MARIA C. FURLANI ( 2) e FERDINANDO R. PUPO DE MORAES 
( 2 ) . Estudos realizados com matéria orgânica em solos cultivados 
com cafeeiro mostraram efeitos benéficos nas características físicas 
do solo, como a temperatura ( 6 ) , e a umidade ( 5 ) , e proporcionaram 
aumentos nas concentrações de fósforo das folhas, (">, 13, i7)# & 
aplicação de matéria orgânica no solo provoca redução da concen
tração de manganês das folhas, comparada com o tratamento sem 
adubo ( 1 3) ou com a adubação mineral ( 1 0 ) . 

O presente trabalho visou conhecer os efeitos residuais da 
adubação mineral e os da adubação orgânica, na composição química 
do solo e das folhas de cafeeiro. 

Material e métodos: Utilizou-se material pertencente ao ensaio 
"Modo de Aplicação de Fertilizantes", instalado pela Seção de Café, 
em 1960, em solo podzólico vermelho-amarelo, Orto, da Estação 
Experimental de Mococa, do Instituto Agronômico do Estado de 
São Paulo. 

Esse ensaio é constituído dos seguintes tratamentos: NPK, 
NPK, NPK, NPK, ENPK, ENPK, ENPK, ENPK, ENPK, ENPK, 
ENPK, ENPK, E, E e T, onde N representa o adubo mineral nitro-
genado; P, o fosfatado; K, o potássio, E, o estéreo de curral e T, 
testemunha sem nenhum adubo. Os símbolos em grifo significam 
que o adubo foi aplicado enterrado, em forma de "meia-lua", junto 
à "saia" do cafeeiro, na profundidade aproximada de 15 cm. 

Até dois anos antes da coleta do material, isto é, até 1971, 
foram empregadas as seguintes doses: 200 g de N e de K2Q e 90 g 
de P 2 O s por cova anualmente, nos tratamentos exclusivamente com 
adubo mineral, e na metade dessas doses, quando aplicadas junto 
com o estéreo de curral. 

O nitrogênio foi fornecido alternadamente através do sulfato 
de amônio e do Nitrocálcio, em quatro parcelamentos anuais durante 
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a estação chuvosa; o fósforo, através do superfosfato simples, e o 
potássio, através do cloreto de potássio, ambos de uma só vez. 

0 estéreo de curral, com uma composição aproximada de 0,60% 
de N, 0,15% de P 2O g , 0,45% de K 2 0 e de 20,0% de água, foi aplicado 
na dose de 40 kg por planta, quando exclusivamente, e na metade 
dessa dose, quando aplicado junto com o adubo mineral. 

Nesse ensaio foi utilizado o cultivar mundo novo, com espaça
mento de 3,00 m x 2,00 m, e quatro covas constituíram uma parcela 
útil de cada tratamento. 

O material, solo e folhas, foi coletado simultaneamente em 
fevereiro de 1973. As amostras de solos retiradas na profundidade 
de 20 cm, cerca de 10 cm para o interior do limite de projeção da 
"saia" do cafeeiro, foram compostas por 16 subamostras por 
parcela. 

Nessas amostras foram determinados pH, C, PCy!-, K + e Al 3 + , 
pelo Setor de Análise de Terra, e Ca-+ e Mg~+, pela Seção de Química 
Analítica, Instituto Agronômico. 

As amostras de folhas foram representadas pelo 3.° par, com 
base na técnica adotada por Lott e outros ( 1 2 ) , em número de quatro 
pares por planta, totalizando 16 pares por parcela. O preparo das 
folhas e as determinações dos teores totais de N, P e B foram 
efetuados segundo Lott e outros ("• v-) ; Ca e Mg, Bataglia e 
Gallo ( 4) ; Cu, Fe, Mn e Zn, Gallo e outros (°) ; K, Na e Al Perkin-
-Elmer ( 1 0 ) , por espectrofotometria de chama de absorção atômica; 
cloro, por titulação coulométrica, Furlani e Gallo ( 8 ) . 

Resultados e discussão: Pelo quadro 1, observa-se que os solos 
dos tratamentos que receberam adubação mineral apresentaram 
maior acidez (pH mais baixo e presença de alumínio livre no solo) 
e teores mais baixos de cálcio e de magnésio do que os que receberam 
estéreo de curral ou nenhuma adubação. A acidificação do solo pela 
aplicação continuada de sulfato de amônio já foi relatada por Abruna 
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e Vicente-Chandler ( 3 ) , Espinosa ( 7 ) , Moraes e outros ( 1 5) e 
Moraes ( 1 4 ) . 

Observa-se ainda pelo quadro 1 que os teores de cálcio e 
magnésio trocáveis do solo foram mais elevados quando o estéreo 
de curral foi aplicado em cobertura, em concordância com o pH 
mais elevado. Os teores de fósforo do solo apresentaram grande 
variação dentro de um mesmo tratamento (CV = 47,9%) e houve 
apenas diferença entre o adubo fosfatado ou o potássico aplicado 
em cobertura e o aplicado enterrado. 

No quadro 2 observa-se que nos tratamentos com estéreo de 
curral o teor de nitrogênio nas folhas foi mais elevado do que na 
testemunha, mostrando os seus efeitos residuais, como fornecedor 
do nutriente. Contudo, os mais elevados teores de nitrogênio situa
ram-se abaixo do nível limiar de 3,00% estabelecido por Lott e 
outros ( u ) , indicando a insuficiência desse macronutriente como 
conseqüência de sua omissão há dois anos. Entretanto, os teores 
dos demais macronutrientes referentes ao tratamento, testemunha 
se acham em geral acima dos seus respectivos níveis limiares esta
belecidos por Lott e outros ( u ) , o que é indicativo de que este tipo 
de solo possui reservas desses nutrientes suficientes para um longo 
período de cultivo. 

Nos tratamentos sem adubo mineral os teores de magnésio 
estiveram mais elevados do que nos tratamentos com adubo mineral, 
em antagonismo com os teores de potássio. 

No quadro 3 observa-se que os teores de manganês foram mais 
elevados nos tratamentos com adubação mineral exclusiva, havendo 
um decréscimo na concentração quando se lhe adicionou a adubação 
orgânica. Os teores de manganês das folhas refletiram estreita
mente a acidez do solo (r = -0,92**) confirmando trabalhos 
anteriores, de Abrufia e Vicente-Chandler ( 3 ) , Espinosa ( 7 ) , e 
Moraes ( 1 4) ; os teores de alumínio das folhas refletiram menos 
estreitamente essa acidez (r = -0,66**). 
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Devido ao elevado coeficiente de variação (CV = 39,7%) não 
foi estatisticamente significativo o aumento, em cerca de duas vezes 
do teor de cloro das folhas, provocado pela adubação mineral (cloreto 
de potássio). 

Os resultados de efeitos benéficos do estéreo de curral no au
mento de produção referente ao período de 1965-69 foram publi
cados por Hiroce ( 1 0 ) . 

Conclusões: O efeito residual da adubação mineral continuou 
provocando acidificação do solo e conseqüentes teores trocáveis de 
cálcio e de magnésio mais baixos. A acidez do solo esteve mais 
estreitamente correlacionada com os teores de manganês das folhas 
do que com os de alumínio. Pela análise química das folhas asso
ciada aos seus sintomas visuais, observou-se que entre os macronu-
trientes somente o nitrogênio esteve carente e os demais nutrientes 
inclusive os do tratamento testemunha estiveram adequados ou 
próximos dos adequados, indicativo de que este solo possui reservas 
de nutrientes para um longo período de cultivo. SEÇÕES DE 
QUÍMICA ANALÍTICA, FERTILIDADE DO SOLO E DE CAFÉ, 
INSTITUTO AGRONÔMICO DO ESTADO DE SÃO PAULO. 

RESIDUAL EFFECT OF MINERAL FERTILIZATION AND FARM YARD 
MANURE ON THE CHEMICAL CHANGE IN COMPOSITION OF LEAVES 

AND SOIL ANALYSIS OF COFFEE PLANTED AT MOCOCA 

SUMMARY 

A study was made in Ortho-Red Yellow Podzolic soil on the residual effect 
of two years of fertilization with NPK and farm yard manure. The principal 
object was to observe the effects on the chemical characteristics of the soil and 
leaves, using coffee 'Mundo Novo'. 

The soil analysis showed that those treatments that received mineral 
fertilization lowered the pH. It also lowered the calcium and magnesium content 
of the soil when compared with check or with treatments that received farm yard 
manure. Leaf analysis demonstrated a marked residual effect of farm yard 
manure as a source of nitrogen. Mineral fertilization, on the other hand, showed 
a greater residual effect of potassium. 

Due to the soil pH reduction by the application of mineral fertilization, 
there was an increase of manganese and aluminum content of the leaves. The 
correlation between soil pH and the above mentioned elements showed: r = 0,92** 
and r = —0,66**, respectively. 




