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e-Tec Brasil

Apresentação e-Tec Brasil

Prezado (a) estudante,

Bem-vindo (a) à Rede e-Tec Brasil!

Você faz parte de uma rede nacional de ensino, que por sua vez constitui uma das 

ações do Pronatec – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O 

Pronatec, instituído pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, in-

teriorizar e democratizar a oferta de cursos de Educação Profi ssional e Tecnológica (EPT) 

para a população brasileira propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.

É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secre-

taria de Educação Profi ssional e Tecnológica (SETEC) e as instâncias promotoras de 

ensino técnico como os Institutos Federais, as Secretarias de Educação dos Estados, as 

Universidades, as Escolas e Colégios Tecnológicos e o Sistema S.

A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade 

regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à edu-

cação de qualidade, e promover o fortalecimento da formação de jovens moradores 

de regiões distantes, geografi ca ou economicamente, dos grandes centros.

A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incenti-

vando os estudantes a concluir o ensino médio e realizar uma formação e atualização 

contínuas. Os cursos são ofertados pelas instituições de educação profi ssional e o 

atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas 

unidades remotas, os polos. 

Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profi ssional qualifi cada – 

integradora do ensino médio e educação técnica, – que é capaz de promover o cidadão 

com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes 

dimensões da realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.

Nós acreditamos em você!

Desejamos sucesso na sua formação profi ssional!

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Nosso contato: etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones

Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de 

linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.

Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o assunto 

ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao tema estudado.

Glossário: indica a defi nição de um termo, palavra ou expressão 

utilizada no texto.

Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros, fi lmes, 

músicas, sites, programas de TV.

Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em diferentes 

níveis de aprendizagem para que o estudante possa realizá-las e 

conferir o seu domínio do tema estudado. 
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Palavra do professores autores

Estimado (a) aluno (a), estamos de volta para novamente contribuir com mais 

informações dentro da cultura cafeeira. 

Muitos já nos conhecem, bem como a nossa maneira de conduzir as aulas e 

as atividades. Por isso, acreditamos que será mais fácil estreitarmos os ques-

tionamentos quanto às dúvidas que venham a surgir.

Assim como em toda atividade, na cafeicultura, temos os aventureiros e os 

apaixonados. Por isso, espero que se apaixonem e, para tanto, cultivem este 

curso com muito carinho e dedicação.

E, lembre-se de um velho ditado que diz: “não deixemos para amanhã o que 

podemos fazer hoje”.

Forte abraço,

Ariana e Otavio.
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Apresentação da disciplina

Até então você aprendeu como conduzir uma lavoura de maneira conven-

cional. Nesta disciplina, enfocaremos um processo um pouco diferenciado, 

mas sustentável.

Abordaremos mais especifi camente como produzir ecologicamente, visando 

à conscientização ambiental.

O conteúdo deste livro está organizado em seis aulas. Em cada uma delas vocês 

encontrarão os objetivos, conteúdo, assim como fi guras, tabelas e o resumo 

de cada uma.

Na Aula 1, estudaremos os fundamentos e princípios da agricultura agroecoló-

gica, objetivando diferenciar agricultura ecológica da agricultura convencional.

Na Aula 2, trataremos das escolas de pensamento, buscando compreender 

os principais sistemas de produção que contribuíram para a construção da 

fi losofi a agroecológica.

Na Aula 3, abordaremos a cafeicultura orgânica, visualizando os principais 

fundamentos utilizados na produção do café orgânico.

Na Aula 4, estudaremos o manejo nutricional em cafeicultura orgânica, dife-

renciando o manejo nutricional convencional do manejo nutricional orgânico.

Na Aula 5, veremos o manejo do mato, pragas e doenças na cafeicultura 

orgânica, objetivando aprender como manejar as moléstias de encontro com 

a certifi cação orgânica.

Por fi m, na Aula 6, estudaremos as conversões e certifi cações de cafés agro-

ecológicos, conhecendo as etapas do período de mudança do sistema de 

produção convencional para o sistema de produção agroecológico.
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Projeto instrucional

Disciplina: Cafeicultura Agroecológica (carga hor;aria total: 45 horas)

Ementa da disciplina: Fundamentos e princípios da agricultura agroecológica. 

Escolas de pensamento. Cafeicultura orgânica. Manejo nutricional em cafeicultura 

orgânica. Manejo do mato, pragas e doenças na cafeicultura orgânica. Conversão 

e certifi cação de cafés agroecológicos. 

Aulas Objetivos de aprendizagem Materiais
Carga horária 

(horas)

Aula 1 – Fundamentos e princípios 
da agricultura agroecológica

Diferenciar agricultura ecológica da agricultura convencional.
Perceber como são construídos os agroecossistemas ecológicos.

 Impresso  7,5

Aula 2 – Escolas de pensamento

Compreender os principais sistemas de produção que 
contribuíram para a construção da fi losofi a agroecológica.
Verifi car as particularidades de cada movimento alternativo 
de agricultura, quais os pontos que esses sistemas de 
produção têm em comum e como eles se diferenciam do 
modelo convencional.

Impresso 7,5

Aula 3 – Cafeicultura orgânica

Visualizar os principais fundamentos utilizados na produção de 
café orgânico, procurando entender e diferenciar as bases da 
produção do café orgânico do café convencional.
Compreender os processos de preparo do solo e produção de 
mudas em cafeicultura orgânica.

Impresso 7,5

Aula 4 – Manejo nutricional em 
cafeicultura orgânica

Diferenciar o manejo nutricional convencional do manejo 
nutricional orgânico.
Compreender as principais fontes de nutrientes utilizadas na 
cafeicultura orgânica.

Impresso 7,5

Aula 5 – Manejo do mato, pragas e 
doenças na cafeicultura orgânica

Aprender os métodos alternativos no manejo de pragas, 
doenças e plantas invasoras.
Aprender como manejar as moléstias de encontro com a 
certificação orgânica.

Impresso 7,5

Aula 6 – Conversão e certifi cação 
de cafés agroecológicos

Conhecer as etapas do período de mudança do sistema de 
produção convencional para o sistema de produção agroecológico.
Conhecer o processo de certifi cação e suas certifi cadoras.

Impresso 7,5
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Aula 1 –  Fundamentos e princípios da 
agricultura agroecológica 

Objetivos

Diferenciar agricultura ecológica da agricultura convencional.

Perceber como são construídos os agroecossistemas ecológicos.

1.1  Agricultura convencional x agricultura 
agroecológica

1.1.1 Agricultura convencional
Para podermos começar a discutir a agricultura ecológica, vamos entender 

o que é agricultura e, para tanto, vamos voltar alguns milhares de anos e 

observar de onde surgiu essa ciência. 

Desde os primórdios da humanidade, o homem utiliza a caça e a coleta para 

sua sobrevivência. Porém, como inicialmente o homem era nômade, não culti-

vava a terra, apenas extraia do lugar de onde se encontrava naquele momento 

elementos que permitissem sua existência. 

Então, o homem não produzia seu próprio alimento? Não, ele apenas coletava 

os alimentos do lugar onde se encontrava.

A partir do momento em que o homem fi xou-se em uma determinada região, ele 

passou a cultivar a terra, semear e colher, obtendo desse modo o seu alimento.

Com isso, a população começou a elevar-se e foi preciso buscar novas terras 

férteis para obtenção de mais alimentos e, através da agricultura iniciou-se o 

processo de povoamento de vários continentes. Na Europa, grandes fl orestas 

foram derrubadas para dar lugar a áreas agrícolas e como as tecnologias de 

produção eram quase inexistentes, já no início do século XVII, os solos já davam 

sinais de exaustão, ou seja, não apresentavam mais condição para produzir 

alimentos em abundância para alimentar a população, que cada vez crescia 

mais. Os solos estavam fracos, cansados etc.

Nômade
Povo que não possui 
moradia fi xa, ou seja, muda 
constantemente de lugar.
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E assim a agricultura seguiu seu caminho, incapaz de alimentar a população, 

demandando cada vez áreas maiores. Mas, em meados do século XIX, algo que 

parecia a solução desses problemas aconteceu: a revolução química da agricultura.

E o que veio a ser essa revolução química?

Quando falamos em revolução química, nos referimos aos estudos e desco-

bertas realizados pelo cientista e químico alemão Justus von Liebig. Através 

dos seus estudos, Liebig verifi cou que plantas alimentícias poderiam obter 

um melhor desenvolvimento se fossem adicionados elementos químicos em 

quantidades mínimas adequadas ao seu cultivo. Pronto, foi o início da ascenção 

dos fertilizantes químicos utilizados em larga escala até hoje.

Portanto, vamos analisar algumas consequências dessa descoberta.  

Ao mesmo tempo que a agricultura tornou-se uma atividade altamente ren-

tável, com possibilidades altas de expansão e ganhos de produtividade cada 

vez mais elevados, alguns malefícios acompanharam essa ascenção. Antes da 

utilização de fertilizantes químicos, os solos eram cultivados por uma safra e 

depois deixados em descanso, o que conhecemos como pousio. O objetivo 

desse pousio era interromper o cultivo por um determinado período para 

recuperar as propriedades químicas do solo.

Uma técnica de pousio bastante utilizada durante a Idade Média foi o pousio 

trienal, que consistia na divisão do campo de cultivo em três partes, utilizan-

do-as para diferentes culturas de forma rotativa, para melhor aproveitamento 

do solo e, consequentemente, maior produção, conforme podemos observar 

na Figura 1.1 a seguir.

Figura 1.1: Esquema de um campo cultivado com técnica de pousio trienal.
Fonte: Autoria Própria (2010).
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No 1º ano, no campo 1 era produzido milho, enquanto no campo 2 cultivava-se 

trigo e o campo 3 era deixado em repouso. Já no 2º ano, no primeiro campo, 

cultivava-se uma cultura diferente da cultivada no ano anterior; o campo de 

número 2 era deixado em repouso e o 3º campo, que estava em repouso 

anteriormente, era cultivado. Por fi m, no 3º ano, o campo número 1, que havia 

sido cultivado nos 2 anos anteriores, com culturas diferentes, nao era utilizado, 

fi cando em repouso. O campo 2 era cultivado em conjunto com o 3º campo, 

este também com uma cultura diferente da utilizada anteriormente.

Outro ponto negativo dessa primeira grande revolução agrícola foi o aumento 

proporcional da ocorrência de pragas e doenças nas plantas cultivadas. À medida 

que a agricultura foi se desenvolvendo, o ataque de doenças e pragas também 

cresceu, assim como a intensidade desses ataques. Esse fato gerou subsídios para 

o desenvolvimento de outra indústria ligada à agricultura: a de agroquímicos.

Com o desenvolvimento desses segmentos, formou-se a base para o que co-

nhecemos como Agriculturas Industriais, baseadas em três pontos de apoio, 

como podemos observar na Figura 1.2.

Figura 1.2: Três pilares fundamentais da Agricultura Industrial.
Fonte: Aquino e Assis (2005, p. 39).

Vamos conhecer melhor o encargo de cada um dos três pontos de apoio da 

Agricultura Industrial:

• Agroquímica: produção de insumos, como fertilizantes e defensivos quí-

micos, permitindo a exploração intensiva e extensiva de monoculturas, 

ou seja, áreas com uma só cultura agrícola cultivada.
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• Motomecanização: com o desenvolvimento da mecanização, parte da mão 

de obra das áreas agrícolas foi substituída por máquinas, o que liberou 

esses trabalhadores para indústrias e cidades. Como consequência, houve 

uma redução nos custos de produção e também se criou a possibilidade 

do cultivo em áreas cada vez maiores, ampliando-se as monoculturas.

• Manipulação genética: criação de espécies cada vez mais responsivas, ou 

seja, variedades de plantas e espécies animais capazes de promover alta 

resposta aos insumos químicos, mostrando-se altamente produtivas sob 

doses maiores desses insumos.

Desse modo, uma grande parte dos componentes necessários ao desenvolvimento 

da agricultura foi sendo criada pela indústria, ao mesmo tempo em que alguns 

conceitos foram abandonados. Não mais era necessário o descanso dos solos 

ou a rotação de culturas, pois o fertilizante químico supria rapidamente as 

necessidades de cada cultura.

E não é que, mesmo com todos esses avanços, a agricultura mostrou-se 

incapaz de atender a demanda por alimentos de uma população cada vez 

maior e mais faminta.

Assim, a partir de meados da década de 1960, todo esse modelo de agricultura 

começou a ser questionado. Vamos entender o porquê.

O solo voltou a dar mostras de exaustão. Toda essa agricultura maciça, sem descanso 

e cada vez mais intensiva foi esgotando a terra. Por mais que fossem utilizados 

fertilizantes químicos, não era mais possível suprir o solo em suas necessidades. 

Além disso, para que a produção não fosse reduzida, era preciso cada vez mais a 

utilização de defensivos para o combate de doenças, pragas e plantas daninhas. 

Foi preciso a busca de novas áreas agricultáveis, o que proporcionou 

desmatamentos, invasão de áreas fl orestais, diminuição da biodiversidade, 

erosão, desertifi cação. Tudo isso somado a um uso cada vez mais dependente 

de água, o que promoveu também desperdício e a contaminação da mesma.
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Desertifi cação no Brasil: mau uso da terra agrava

fenômeno de desertifi cação no país 

Ronaldo Decicino

O Brasil é um dos países no mundo que sofrem com a desertifi cação dentro de 

seu território. O fenômeno é causado pelo desmatamento desenfreado e pelas 

práticas erradas de uso do solo para atividades econômicas que extrapolam a 

capacidade de suporte e de sustentabilidade de determinada área.

No país, os efeitos da desertifi cação podem ser mais visíveis nas ASDs (Áreas 

Suscetíveis à Desertifi cação) localizadas no Nordeste e em uma pequena área 

do Sudeste. Atualmente, mais de 1.480 municípios dos nove Estados que com-

põem o Nordeste já são atingidos por esse fenômeno, segundo o Ministério do 

Meio Ambiente. E não é somente nessa região que o fenômeno ocorre, já que 

algumas cidades do Norte de Minas e do Espírito Santo também são atingidas. 

Nos chamados núcleos de desertifi cação, o processo está bem mais avançado, 

como no Seridó (RN), Irauçuba (CE), Gilbués (PI) e Cabrobó (PE).

Em alguns estados do Nordeste, o modelo de produção baseado em intenso 

desmatamento provocou mudanças climáticas que evoluíram para um tipo 

de desertifi cação somente visto no continente africano. O problema avança 

também para os entornos das regiões semiáridas e subúmidas secas. A área 

total de desertifi cação brasileira aumentou de cerca de 900 mil km2 (2003) para 

mais de 1,30 milhões de km2 em 2007, o que equivale a 15,7% do território 

nacional. Segundo informações do Programa de Combate à Desertifi cação do 

Ministério do Meio Ambiente, se essa situação continuar, as regiões semiáridas 

do Brasil podem se transformar em áridas ou semidesertas num prazo de 60 

anos. Assim como as subúmidas secas se transformarão em semiáridas e serão 

as áreas que mais sofrerão os impactos do aquecimento global no Brasil.

Fonte: <http://educacao.uol.com.br/disciplinas/geografi a/desertifi cacao-no-brasil-mau-uso-da-terra-agrava-fenomeno-no-
-pais.htm>. Acesso em: 1 abr. 2014.

Muitos pesquisadores e estudiosos passaram a discutir os efeitos dessa 

agricultura na busca de formatos menos agressivos ao meio ambiente. Além 

disso, era necessária uma maior proteção aos recursos naturais e conservação 

do ambiente. Assim, um novo conceito surgiu baseado em um desenvolvimento 
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O livro Primavera Silenciosa,
da pesquisadora Rachel Carson, 

publicado em 1962, trata do uso 
indiscriminado de substâncias 

tóxicas na agricultura,
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alicerces do pensamento 
ambientalista no mundo.
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rural sustentável. Esse novo enfoque científi co foi dado à denominação de 

agroecologia ou agricultura de bases ecológicas ou sustentáveis.

Mas, então, a agricultura convencional não é sustentável?

A partir do momento em que as práticas agrícolas focam o comprometimento 

da produtividade futura, favorecendo a busca de produtividades elevadas no 

presente, podemos afi rmar com certeza que esse não é um modelo de agricul-

tura sustentável. Para vocês entenderem melhor, vamos imaginar uma conta 

bancária. No início do ano depositamos uma determinada quantia e, a partir 

de então, todos os meses fazemos retiradas dessa conta e nenhuma entrada 

de dinheiro é feita. Ao fi nal de um determinado período, “a fonte seca”, ou 

seja, o dinheiro acaba. O mesmo acontece com o solo e com os ecossistemas 

agrícolas quando não manejados de forma sustentável.

Esse fato pode ser ilustrado pela Figura 1.3, que mostra o nível de produção 

agrícola per capita, em nível mundial, durante os anos de 1970 a 1995.

Quando falamos em produção per capita, estamos falando em quantidade de 

alimentos produzida por cada pessoa existente no mundo.

Figura 1.3: Índice mundial, per capita, de produção agrícola.
Fonte: Gliessman (2009, p. 43).

De acordo com esse gráfi co, podemos observar que a produção agrícola per 
capita mundial sofreu uma estagnação a partir dos anos de 1990, após passar 

por um grande período de ascensão, ou seja, a produção agrícola mundial 

vem sofrendo aumentos menores de produtividade ao mesmo tempo em que 

a população continua seu crescimento.
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1.1.2 Agricultura agroecológica
A agricultura agroecológica ou agroecologia nasceu, portanto, a partir de uma 

necessidade de tornar a atividade agrícola sustentável, ou seja, um novo enfoque, 

uma nova visão para fazer uma transição entre a agricultura convencional e os 

modelos de desenvolvimento rural e agriculturas sustentáveis.

Mas o que vem a ser uma atividade agrícola sustentável?

Uma atividade agrícola sustentável busca a criação de comunidades agrícolas 

em que estão associadas noções de lucratividade e conservação ambiental em 

um mesmo espaço agrícola. 

Não pensem vocês que o lucro não é importante. Pelo contrário, são atividades 

agrícolas que visam o lucro, mas esse lucro deve ser obtido sem que haja 

destruição do meio ambiente.

De um modo geral, uma agricultura sustentável deve apresentar as seguintes 

características:

• Causar efeitos mínimos no ambiente e não liberar substâncias tóxicas ou 

nocivas na atmosfera ou na água, valorizando e conservando a diversi-

dade biológica.

• A fertilidade do solo deve ser preservada ou recomposta; o solo deve ser 

mantido livre de erosão.

• Racionalização do uso da água, ou seja, uso sem desperdício. A água 

deve ser utilizada de forma que as necessidades hídricas humanas ou do 

ambiente não sejam prejudicadas.

• Utilização mínima de recursos vindos do exterior, ou seja, os insumos 

necessários à produção devem ser obtidos dentro da própria propriedade 

agrícola, e não serem obtidos externamente.

Para nossa melhor compreensão, vamos rever alguns conceitos básicos de ecologia.

Você se lembra do que é ecossistema?

Ecossistema é um conjunto das relações entre organismos vivos e seu ambiente, 

ou seja, um ecossistema é constituído por um sistema de relações complementares 
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entre organismos vivos que irão interagir num determinado ambiente, e essa 

interação se dá através de fatores bióticos e abióticos presentes.

Esses ecossistemas podem ser pequenos, como uma lagoa, ou grandes, como 

uma fl oresta, mas em qualquer ecossistema ocorre um intercâmbio de matéria e 

energia entre todos os seus componentes e também entre ecossistemas vizinhos.

Desse modo, ocorre uma troca de matéria e energia entre todos os componentes 

do ecossistema e entre um ecossistema e os seus ecossistemas vizinhos.

Um ecossistema tende sempre ao equilíbrio e, mesmo com algumas situações 

de estresse ou distúrbios que possam ocasionar um desequilíbrio, um ecossiste-

ma deve ter sempre condições de retornar ao estágio de estabilidade. Quando 

um ecossistema é modifi cado pelo homem para a produção de elementos neces-

sários à sua sobrevivência, forma-se o que denominamos “agroecossistemas”.

Portanto, um agroecossistema é um conjunto compreendido pelo ecossistema 

natural e ambiente modifi cados pelo ser humano, contido na propriedade 

rural, no qual ocorrem complexas relações entre seres vivos, elementos naturais 

(rochas, solos, água, ar, reservas minerais).

Esses agroecossistemas podem ser modernos ou tradicionais. Os agroecos-

sistemas modernos são os que sofrem maiores ações de artifi cialização das 

condições naturais, ou seja, são muito dependentes de insumos industriais e a 

preocupação com a conservação e ciclagem dos nutrientes é baixa.

Os agroecossistemas tradicionais são pouco dependentes de insumos indus-

triais, possuem uma grande diversidade biológica, mas, ao mesmo tempo, 

não conseguem suprir as necessidades socioeconômicas atuais. A agricultura 

agroecológica, portanto, visa à construção de sistemas produtivos, o mais 

parecido possível com o ecossistema natural, ao mesmo tempo em que torna 

esses ecossistemas economicamente viáveis e capazes de atender às exigências 

da população. 

Assim, o mais importante para a agroecologia é um processo de mudança no 

manejo do agroecossistema. Essa mudança não é imediata, mas sim de forma 

gradual, e possui o objetivo de transformar a agricultura industrial em tipos 

de agricultura que incorporem princípios e tecnologias baseadas em modelos 

ecológicos e sustentáveis.
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Lixiviação
Processo físico de lavagem das 
rochas e solos pelas águas das 
fortes chuvas (enxurradas), que 
decompõe as rochas e carrega 
os sedimentos para outras 
áreas, extraindo nutrientes e 
tornando o solo mais pobre.
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É muito importante vocês compreenderem que essas mudanças dependem 

da intervenção do homem e que, devido a essa dependência humana é fun-

damental uma alteração na forma que o homem faz o manejo e conservação 

dos recursos naturais.

1.2  Construção de sistemas de
produção agroecológicos

Para que ocorra a transição de um sistema de produção convencional para um 

agroecossistema ecológico, existem alguns pontos que devem ser considerados 

e observados. Cada um deles representa um nível no processo de transição:

1. Redução na dependência de insumos comerciais: esses insumos são caros 

e podem mostrar-se danosos ao ambiente. A diminuição na utilização 

deve ser feita de modo gradual, buscando sempre melhorar a qualidade 

do solo. Um bom exemplo é a utilização de algumas espécies capazes de 

fi xar biologicamente o nitrogênio.

2. Substituição de insumos e práticas convencionais por ações alternativas: há 

várias práticas a serem adotadas, como a utilização de recursos renováveis 

e disponíveis no local (por exemplo: palha de café, esterco e restos vegetais 

possuem bons níveis nutricionais); a reciclagem de nutrientes também é 

fundamental, devendo-se tomar o máximo de cuidado para evitar perdas 

por erosão ou lixiviação. O solo também deve ser manejado de forma a 

sempre ser mantido com cobertura vegetal, evitando-se também proces-

sos de erosão e lixiviação.

3. Redesenhar os agroecossistemas, ou seja, fazer com que o funcionamento 

desses agroecossistemas siga baseado em novos conjuntos de processos 

ecológicos, resgatando a diversidade genética e cultural do local.

1. Diferencie a agricultura convencional da agroecológica.

2. Comente sobre a importância da construção de um agroecossistema 

equilibrado.
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Resumo

Nesta aula, fi zemos uma rápida retrospectiva da agricultura ao longo dos 

séculos, para visualizarmos como o surgimento dos agroquímicos contribuiu 

para tornar a agricultura convencional pouco sustentável. Também observamos 

como essa situação provocou mudanças que culminaram em uma nova 

metodologia de produção denominada agroecologia. Ainda diferenciamos 

a agricultura convencional da agroecologia e iniciamos o estudo de como os 

sistemas agroecológicos são construídos. 
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Aula 2 –  Escolas de pensamento 

Objetivos

Compreender os principais sistemas de produção que contribuíram 

para a construção da fi losofi a agroecológica.

Verificar as particularidades de cada movimento alternativo de 

agricultura, quais os pontos que esses sistemas de produção têm em 

comum e como eles se diferenciam do modelo convencional.

2.1 Introdução às escolas de pensamento
Vocês sabem o que signifi ca a expressão “escolas de pensamento”?

Quando utilizamos o termo “escolas de pensamento”, referimos-nos às várias 

correntes que são utilizadas para construir e divulgar novas ideias. Portanto, 

para melhor visualizarmos o signifi cado de agricultura agroecológica ou 

agricultura sustentável, temos de conhecer e entender quais os alicerces que 

contribuíram para a construção dessa fi losofi a, ou seja, quais os “laços” que 

se uniram e deram origem a essa modalidade de agricultura.

Estudamos na aula anterior que, ao mesmo tempo que a agricultura 

convencional foi se desenvolvendo e se tornando cada vez mais uma agricultura 

moderna, baseada em uso de produtos industriais e critérios econômicos, 

surgiram movimentos contrários a esse modelo.

Esses movimentos ocorreram em diversos países e formaram o que chamamos 

de “escolas de pensamento” da agricultura sustentável ou agroecológica, ou 

seja, diversos ideais foram agrupados, consololidando a agroecologia.

A Figura 2.1 mostra um quadro que sintetiza os principais movimentos surgidos 

a partir do século XX e que se mostraram fundamentais para o desenvolvimento 

de uma agricultura sustentável.
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Figura 2.1:  Principais correntes de pensamento que originaram
movimentos alternativos de agricultura.

Fonte: Darolt (2010).

Vamos conhecer alguns desses movimentos? 

É muito importante que vocês entendam os princípios de cada um deles para 

que seja feita uma relação com os princípios da agricultura agroecológica.

2.2 Agricultura biodinâmica (ABD)
A agricultura biodinâmica desenvolveu-se a partir de 1924, quando Rudolf 

Steiner, filósofo fundador da Antroposofia, lançou suas teorias de uma 

agricultura baseada em manejo sustentável e renovada, associada a uma busca 

de saneamento e conservação ambiental.

A propriedade agrícola deve ser entendida como um organismo e é necessária 

uma integração entre todos os elementos ambientais agrícolas, ou seja, tudo 

o que diz respeito à agricultura e ao ambite deve estar relacionado. A pro-

priedade agrícola deve estar ordenada, disposta em torno desses elementos 

interligados, formando um organismo único e indivisível.

A agricultura biodinâmica utiliza-se da conexão com forças de origem cósmica da 

natureza. Assim, uma propriedade agrícola, por ser considerada um organismo, 

pode utilizar-se de formas de matéria e energia presentes no ambiente.
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Consulte os sites do Instituto 
Biodinâmico <http://ibd.
com.br> e da Associação 
Biodinâmica <http://www.
biodinamica.org.br>. Além 
de maiores detalhes sobre 
agricultura biodinâmica e 
certifi cação, há uma lista com 
contatos de propriedades 
certifi cadas no Brasil.
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Ao utilizar-se de formas cósmicas de energia, a propriedade agrícola busca uma 

fertilidade permanente, o que promove saúde do solo, plantas, animais e seres 

humanos. Através do equilíbrio entre as várias atividades da propriedade, a 

dependência de energia e produtos externos à propriedade é minimizada, ou 

seja, a propriedade deve alcançar uma autossustentabilidade.

Diferentemente de outras correntes de agricultura, a biodinâmica utiliza-se de 

preparados biodinâmicos, que são compostos líquidos de alta diluição. Esses 

compostos podem ser de origem mineral, vegetal ou animal e são diluídos 

várias vezes, de modo a restar apenas a energia vital das substâncias originais. 

Esses preparados são aplicados no solo e em plantas, de acordo com um 

calendário astrológico biodinâmico.

No Brasil, a agricultura biodinâmica teve origem na Estância Demétria, na 

cidade de Botucatu – SP, em 1974. Em 1983 foi criado o Centro Demeter, 

que originou o Instituto Biodinâmico (IBD). A partir da criação do IBD, outras 

instituições foram criadas, como a Associação Biodinâmica.

O IBD atua com certifi cação de produtos e, atualmente, existem mais de 

150 propriedades certifi cadas, que produzem cereais, açúcar, café, frutas, 

hortaliças, ervas medicinais, leite, entre outros produtos.

Feira de produtos biodinâmicos acontece
sempre as quintas em Santo Amaro

Produtos livres de agrotóxicos ou qualquer outro tipo de substância química 

são vendidos em feira livre na Rua São Benedito.

Os distritos de Campo Belo, Campo Grande e Santo Amaro têm ao todo 25 

feiras livres instaladas na região. Porém, uma delas apresenta um diferencial e 

oferece diversas opções de produtos produzidos e comercializados de forma 

diferenciada: a feira biodinâmica. Tudo o que é vendido advém da agricultura 

biodinâmica, que assim como a orgânica, não utiliza agrotóxicos, herbicidas, 

sementes transgênicas, hormônios ou antibióticos.

A feira é coordenada pela Associação Brasileira de Agricultura Biodinâmica, 

e tem apoio da Subprefeitura Santo Amaro. De acordo com os produtores 

que comercializam seus produtos diretamente na feira, cerca de 100 pessoas 
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frequentam o local sempre as quintas, das 7h às 13h, na Rua São Benedito, 

entre as ruas Alexandre Dumas e Américo Brasiliense.

Além de oferecer à população produtos livres de agrotóxicos, há também o 

cuidado com o impacto ambiental. A questão social e da melhoria da qualidade 

de vida de pequenos agricultores, como Virgílio Pereira Ramos, que comercializa 

os orgânicos há cinco anos, também é verifi cada. São ao todo 12 barracas que 

permanecem na Rua São Benedito há aproximadamente dois anos. O preço das 

mercadorias é um pouco mais alto do que os praticados nas feiras de produtos 

convencionais, porém para a maioria dos clientes isso não importa.

Os feirantes já conhecem a clientela e sabem o que realmente importa para 

eles. A maioria dos produtos vem do interior da cidade e são mercadorias 

comuns das feiras livres convencionais como verduras, legumes, frutas, café, 

leite, queijo e até produtos amazônicos como castanha e açaí.

Fonte: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/santo_amaro/noticias/?p=1104>.  Acesso em: 

9 dez. 2013.

2.3 Agricultura orgânica
Agricultura orgânica é um termo utilizado para denominar um sistema de 

produção ecológico e sustentável, através da preservação e respeito à terra, ao 

ambiente e ao homem e de condições trabalhistas, econômicas e sociais justas.

Assim, essa agricultura é fundamentada em princípios agroecológicos e de conser-

vação de recursos naturais. Basicamente, há quatro princípios a serem observados:

1. Respeito à natureza.

2. Diversifi cação de culturas: quanto maior for o número de culturas diferentes 

implantadas na mesma área, maior será o número de inimigos naturais de 

pragas e patógenos.

3. Solo tratado como organismo vivo: um constante suprimento de matéria 

orgânica é fornecido ao solo, através da utilização de adubos orgânicos (adubos 

verdes), cobertura morta e outras práticas que visam favorecer os processos 

biológicos necessários para a construção e manutenção da fertilidade.

4. Independência dos sistemas de produção de insumos agroindustriais.
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A agricultura orgânica desenvolveu-se a partir de trabalhos realizados por Sir Albert 

Howard nas primeiras décadas do século XX e sua propagação forma um tripé, em 

que a fertilização orgânica de origem vegetal e animal, o preparo superfi cial aliado 

à proteção da superfície do solo e a rotação de cultura devem ser continuamente 

observados. Para Sir Albert Howard, a verdadeira fertilidade do solo deveria se 

fundamentar em um amplo suprimento de matéria orgânica, mantendo um 

elevado nível de húmus no solo, conservando em equilíbrio o ecossistema.

Esse tipo de agricultura preconiza a reciclagem de resíduos sólidos, o uso de 

adubos verdes e restos de cultura, uso de rochas minerais, manejo e controle 

biológico de insetos. Ao mesmo tempo, exclui o emprego de compostos 

sintéticos, como fertilizantes, inseticidas, herbicidas e outros agroquímicos e 

aditivos alimentares para os animais.

Desse modo, o sistema deve funcionar como um organismo, em que todas 

as partes devem estar harmonizadas entre si, formando uma agricultura 

ecologicamente correta, economicamente viável e socialmente justa. É como 

o funcionamento do seu corpo, todos os membros devem estar em sintonia 

para que tudo funcione corretamente.

A agricultura orgânica, diferentemente da agricultura natural e da biodinâmica, 

não apresenta ligação a nenhum movimento religioso ou antroposófi co. 

A melhoria da fertilidade do solo deve ser obtida através de um processo 

biológico natural, através da matéria orgânica.

De todos os movimentos de agricultura alternativa, a agricultura orgânica é 

a mais estruturada, com maior número de produtores e mais conhecida pelo 

público em geral. Com certeza, vocês já viram algum produto orgânico ou 

conhecem alguém que produza esse tipo de produto.

A produção e comercialização de produtos orgânicos no Brasil ainda são con-

sideravelmente pequenas, mas apresenta um crescimento entre 20 a 50% ao 

ano. Estima-se que a área cultivada represente menos de 1% da área agri-

cultável, com cerca de 800 mil hectares plantados e dois milhões de hectares 

com extrativismo orgânico, indicando aproximadamente 15 mil propriedades 

atuando com agricultura orgânica. No mundo, o índice apresenta semelhança, 

também com cerca de 1% da área cultivada, representando 31 milhões de 

hectares ou cerca de 630 mil propriedades agrícolas. 
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Ao mesmo tempo, o Brasil é indicado como o país que apresenta o maior poten-

cial de produção orgânica no mundo, por possuir cerca de 90 milhões de hectares 

agriculturáveis. Outro fator que corrobora essa afi rmação é o fato de muitas 

áreas de agricultura convencional migrar para sistemas orgânicos de produção.

Existe um grande potencial para o consumo de produtos orgânicos no país. 

O mercado de produtos orgânicos brasileiro movimenta mais de US$ 300 

milhões por ano. O maior entrave ainda é a questão “preço”, pois os produtos 

orgânicos ainda apresentam um custo relativamente elevado em relação aos 

produtos convencionais, apesar de essa diferença ter se reduzido nos últimos 

anos. Segundo especialistas, a tendência é uma redução ainda maior, pois com 

a entrada de mais produtores no sistema, a oferta de produtos é elevada e, 

consequentemente, o preço tende a cair.

A agricultura sustentável, principalmente a orgânica, não é algo que devemos 

desprezar. Muitas vezes apresentamos preconceito em relação a esse tipo de 

produto, ou a produtores, mas vocês podem ver, pelos números apresentados 

acima, que é um dos ramos da agricultura que vêm apresentando um dos 

crescimentos mais consistentes nos últimos anos.

O sistema orgânico de produção brasileiro foi regulamentado através da Lei 

Federal número 10.831, de dezembro de 2003. Essa lei disciplina a produção, 

tipifi cação, processamento, envase, distribuição e comercialização de produtos 

orgânicos, tanto de origem vegetal quanto de origem animal.

2.4 Agricultura natural e permacultura

2.4.1 Agricultura natural
A agricultura natural foi instituída a partir de 1930, pelo fi lósofo Japonês Mokiti 

Okada, e é fortemente embasada no solo, que é responsável pelo poder fun-

damental de desenvolvimento das plantas. Desse modo, a condição principal 

desse modelo de agricultura é melhorar ao máximo a qualidade do solo, fato 

essencial para a obtenção de boas colheitas. 

Uma vez que esse modelo privilegia a força do solo, é necessário desenvolver 

e manifestar esse poder. Entretanto, para esse método, não é recomendado 

o revolvimento do solo, nem a utilização de dejetos de animais (esterco) ou 

produtos químicos. Segundo defensores dessa modalidade, a utilização de 

dejetos animais aumenta o nível de nitratos na água potável, além de atrair 

insetos e causar a proliferação de parasitas.
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 A agricultura natural é baseada na utilização de compostos vegetais, que são con-

servadores da pureza do solo e permitem que os nutrientes sofram um processo de 

reciclagem, enriquecendo a matéria orgânica e nutrindo adequadamente as plantas.

Além disso, são utilizados alguns produtos orgânicos, denominados microrga-

nismos efi cientes (EM), uma combinação natural de microrganismos benéfi cos, 

com fórmulas e patente detidos pelo fabricante.

Microrganismos efi cientes

Desenvolvidos no Japão pelo Dr. Teruo Higa, os microrganismos efi cientes têm 

sido utilizados como recurso para revitalizar o solo. Compreendem um conjunto 

de várias espécies de bactérias, actinomicetos, bacilos e fungos mantidos em 

cultura líquida, que depois de devidamente ativados sob fermentação posterior 

ao acréscimo de melado de cana está pronto para o uso. Além de serem 

utilizados diretamente sobre o solo a ser cultivado, eles podem também ser 

aplicados sobre a cobertura verde do solo, como pastagens ou plantações. 

Podem também ser adicionados ao alimento a ser ingerido pelo animal. Como 

tratamento humano, os microrganismos efi cientes têm sido utilizados como 

coadjuvantes terapêuticos na recuperação de vários males crônicos como 

doenças degenerativas e câncer. Sabe-se hoje que quanto maior a quantidade 

e a qualidade de vida presente no solo, melhor será a qualidade do alimento 

nele produzido. Para essa avaliação, os produtos químicos produzidos em 

laboratório são considerados como desprovidos de vida, por serem elementos 

puramente materiais. Os adubos químicos, fertilizantes artifi ciais e demais 

agrotóxicos são enquadrados nessa categoria. A presença dos microrganismos 

efi cientes no solo o torna mais rico em energia vital.

Fonte: <http://thimoteo1lobreiro.wordpress.com/2008/09/30/microrganismos-efi cientes/>. Acesso em: 9 dez. 2013.

2.4.2 Permacultura
A permacultura foi criada nos anos de 1970, na Austrália, a partir do desen-

volvimento de conceitos e ideais da agricultura natural.

O termo permacultura é derivado da expressão “agricultura permanente”, 

mais tarde modifi cado para “cultura permanente”, ou seja, uma integração 

entre plantas, animais, construções e pessoas. Desse modo, esse método pos-

sui três pilares básicos de sustentação: cuidados com a Terra, cuidados com as 

pessoas e repartição de excedentes ou daquilo que está em excesso.
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Os cuidados com a Terra devem ser os mais éticos possíveis, de modo a garantir 

a manutenção e a multiplicação dos sistemas vivos. 

Já em relação às pessoas, é importante estabelecer a autoconfi ança, ao mesmo 

tempo em que se desenvolve a responsabilidade comunitária. É fundamental 

ao homem controlar suas necessidades, de modo que haja excedente para ser 

repartido, levando os recursos necessários à sobrevivência de todos.

Desse modo, a permacultura consiste em tornar os seres humanos integrados 

ao ambiente, alimentando os ciclos da natureza, fornecendo materiais para o 

planejamento, implantação e manutenção de ecossistemas cultivados no cam-

po e nas cidades. Esses ecossistemas devem possuir a diversidade, estabilidade 

e a resistência de ecossistemas naturais.

A permacultura é baseada em princípios e métodos de design que orien-

tem padrões naturais de crescimento em regeneração, em sistemas perenes, 

abundantes e autorreguladores. Assim, toda a humanidade se benefi cia de 

uma abundância alcançada através do uso intensivo de todos os espaços, 

aproveitamento e geração de energia, reciclagem de todos os produtos e 

cooperação entre os homens na resolução de problemas.

A história da permacultura no Brasil 

Sérgio Pamplona

Não faz muito tempo, em 1992, Bill Mollison ministrou um curso de perma-

cultura no Rio Grande do Sul e estabeleceu um marco inaugural: de lá para 

cá, a permacultura desenvolveu-se no Brasil, conquistando dia após dia um 

número crescente de praticantes.

Hoje, a permacultura encontra-se nas esferas governamentais e surge como 

projeto alternativo de criação do primeiro emprego para jovens entre 16 e 

24 anos. Este ano, cerca de 1.300 jovens do Distrito Federal e municípios do 

entorno serão capacitados para trabalhar com os princípios da permacultura 

e criar redes de empreendimentos agroindustriais. O projeto é da Agência 

Mandalla DHSA e tem fi nanciamento do Ministério do Trabalho e Emprego.
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A Agência Mandalla DHSA, com sede na Paraíba, é uma OSCIP que está desenvol-

vendo tecnologias sociais com base na ética e nos princípios e métodos de design 

permacultural, alcançando para a permacultura a maior repercussão já vista no país.

Em menos de três anos, chegou a mais de 80 municípios de nove estados brasi-

leiros, benefi ciando diretamente duas mil pessoas com a garantia de segurança 

alimentar e a geração de excedentes para a comercialização. Entre as famílias 

benefi ciadas, a renda média é de R$ 400 ao mês, sendo que há exemplos de 

agricultores auferindo renda mensal de R$ 1.700.

Fonte: <http://www.permear.org.br/2006/07/14/o-que-e-permacultura/>. Acesso em: 9 dez. 2013. 

2.5 Agricultura biológica
A agricultura biológica possui princípios muito semelhantes aos da agricultura 

orgânica, sendo um termo bastante utilizado em países europeus de origem 

latina, como França, Itália, Portugal e Espanha. Esse tipo de agricultura desen-

volveu-se muito na França após a Segunda Guerra Mundial, sempre baseada em 

conceitos de integração entre as propriedades e as atividades socioeconômicas 

regionais. Nesse país, surgiu, no fi nal dos anos de 1969, a Teoria da Trofobiose, 

elaborada pelo pesquisador Francis Chaboussou.

De acordo com essa teoria, o estado nutricional de uma planta é que determina 

sua resistência ou suscetibilidade ao ataque de pragas e patógenos. Assim, 

durante o ciclo de uma cultura, ocorrem dois processos antagônicos: a proteólise 

e a proteossíntese.

A proteólise é a formação de aminoácidos livres a partir da decomposição de 

proteínas, enquanto a proteossíntese é a formação de proteínas a partir de amino-

ácidos.Uma planta fi ca mais susceptível ao ataque de pragas e doenças quando 

se encontra em proteólise, pois essas pragas e patógenos alimentam-se dos 

aminoácidos e açúcares solúveis na seiva das plantas.

A utilização de adubos químicos e agrotóxicos favorece a proteólise, portanto, 

segundo a Teoria da Trofobiose, a utilização desses produtos favorece e 
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intensifi ca a ação de pragas e patógenos nas plantas. De forma contrária, a 

utilização de adubos orgânicos e manejo sustentável favorecem a produção 

de proteínas completas, menos atrativas às pragas e patógenos, portanto, 

tornando as plantas mais sadias, equilibradas e mais resistentes.

1. A agricultura agroecológica trata de movimentos que deram origem às escolas 

de pensamento. A partir do que vocês aprenderam até agora, elenque duas 

escolas de pensamento que se encaixam na cafeicultura e justifi que.

2. Dentre as escolas de pensamento da agricultura agroecológica, a de agri-

cultura orgânica é a mais difundida e amplamente aplicada na agricultu-

ra. Na opinião de vocês, os modelos de agricultura agroecológica, como 

o orgânico, biodinâmico, permacultura, agricultura natural etc., encon-

tram espaço, hoje em dia, no atual cenário da cafeicultura mundial?

Resumo

Nesta aula, procuramos entender e diferenciar alguns dos principais sistemas 

de produção alternativo e sustentável que são considerados a base para a 

construção de sistemas agroecológicos:

 – Agricultura biodinâmica

 – Agricultura orgânica

 – Agricultura natural e permacultura

 – Agricultura biológica

Ao discutirmos cada uma dessas fi losofi as de produção, verifi camos alguns 

pontos em comum entre eles: respeito ao ambiente e ao homem, integração 

entre todos os componentes do sistema, mínima utilização de recursos exteriores. 
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Aula 3 –  Cafeicultura orgânica

Objetivos 

Visualizar os principais fundamentos utilizados na produção de café 

orgânico, procurando entender e diferenciar as bases da produção 

do café orgânico do café convencional.

Compreender os processos de preparo do solo e produção de mudas 

em cafeicultura orgânica.

3.1 Introdução à cafeicultura orgânica
Você já sabe que o Brasil é o maior produtor mundial de café. Mas e a produção 
de café orgânico, você sabe qual país ocupa o 1º lugar no ranking da produção?

Por incrível que pareça, o maior produtor e comercializador mundial de café 
orgânico é o México. Nesse país são colhidas aproximadamente 500.000 
sacas de café orgânico cultivado em mais ou menos 71 mil hectares, o que 
corresponde a aproximadamente 10,5% da área total cultivada com café 
naquele país. Para vocês poderem comparar, no Brasil, a área ocupada pelos 
cafezais é de aproximadamente 2 milhões e 300 mil hectares. Dessa área, 
apenas 15.000 hectares são orgânicos, o que não corresponde a 1% do total.

Mas é importante você sabe que a cafeicultura orgânica vem apresentando 
taxas de crescimento próximas aos 100% ao ano. Bastante, não é mesmo?

3.2  Bases para a produção do café orgânico
Na aula anterior, observamos que, para qualquer sistema de produção 
agroecológico, o interesse deve ser sempre a busca do manejo dos agrossistemas 
em sintonia com a natureza. 

Na cafeicultura orgânica, devemos ter em mente a utilização dessas mesmas 
estratégias. Todos os cuidados devem ser tomados desde a escolha das variedades 
e implantação do viveiro de mudas, passando pela implantação da lavoura 

defi nitiva e tratos culturais, até a colheita e comercialização do produto.
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Uma das principais estratégias a serem adotadas é a integração dos 
sistemas de produção.

Você sabe o que signifi ca essa integração?

Por meio da utilização de sistemas integrados, os produtos ou subprodutos 
originados de um sistema contribuem para a obtenção de outros produtos em 
outro sistema.

Como assim?

Para você compreender melhor, vamos tomar como exemplo uma propriedade 
que trabalha com produção de leite, com café e também com plantio de 
leguminosas. Assim, temos como produtos ou subprodutos desse sistema o 
esterco bovino, a palha de café e adubos verdes. Todos esses três produtos podem 
ser utilizados como fornecedores de nutrientes para a produção de café orgânico.

Além de colaborar para a nutrição do café, a integração entre os sistemas também 
permite a redução dos custos de produção, pois uma grande parcela dos nutrientes 
é fornecida pela utilização de esterco e adubos verdes. Desse modo, para que se 
consiga produzir adequadamente o café, é necessário estabelecer quais os produtos 
e quais as quantidades a serem utilizados no sistema de produção, dimensionando 
assim o tamanho de cada uma das atividades existentes na propriedade.

O manejo orgânico transforma a cafeicultura em uma atividade em desenvolvi-
mento simultâneo ao do ambiente onde ela se localiza, ou seja, não é somente 
a cultura do café que apresenta crescimento, mas essa evolução é estendida 
à vegetação e fauna nativa, solo, topografi a, fontes de água, distribuição das 
chuvas, temperaturas anuais. Com base no Quadro 3.1, podemos comparar 
a agricultura convencional e orgânica e podemos estender os conceitos para 

um comparativo entre a cafeicultura convencional e orgânica.

Quadro 3.1:  Quadro comparativo entre agricultura convencional X
agricultura orgânica.

Agricultura convencional Agricultura orgânica

Objetivos gerais
Atender, de maneira geral, a interesses 
econômicos de curto prazo

Atender a interesses econômicos, mas 
sobretudo, a interesses ecológicos e 
sociais autossustentados

Estrutura do sistema Monocultura Sistema diversifi cado

Maneira de encarar o solo
Como um substrato físico,
um suporte da planta

Como um ser vivo
(meio eminentemente biológico)

Recursos genéticos
Redução da variabilidade;
suscetibilidade ao meio;
espécies transgênicas

Adaptação ambiental;
resistência ao meio
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Plantio

Colheita

Cultivo

Preparo do solo
Preparo das mudas
Arborização
Manejo do adubo verde e da cobertura viva e morta
Controle de plantas espontâneas
Controle alternativo de pragas e agentes de doenças
Irrigação

Limpeza

Lavagem

Transporte

Separação

Cereja, Verde

Armazenamento
em tulha

Secagem em terreiro

Ensacamento

Bóia (Passa ou seco)

Armazenamento
em tulha

Secagem em terreiro

Ensacamento

ETAPAS PRÉ-COLHEITA

Tratos Culturais

ETAPAS PÓS-COLHEITA
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Adubação
Fertilizantes altamente solúveis;
adubação desiquilibrante

Reciclagem; rochas moídas;
matéria orgânica

Como lidar com
pragas e doenças

Agrotóxicos
Nutrição equilibrada e adequada; 
diversifi cação e consorciação;
controles alternativos

Entradas do sistema
Alto capital e energia; 
pouco trabalho

Pouco capital e energia; 
mais trabalho

Saídas do sistema e
consequências

Alimentos desbalanceados e
contaminados; baixa valorização do 
produto; agressão ambiental

Alimentos de alto valor biológico; 
equilíbrio ecológico; alta valorização do 
produto; sustentabilidade do sistema

Fonte: Pedini (2000).

3.3  Fluxograma de produção de
café orgânico

Para facilitar nosso estudo, iremos dividir o processo de produção do café orgânico 

em etapas pré-colheita e etapas pós-colheita, conforme o fl uxograma da Figura 3.1. 

Figura 3.1: Fluxograma de produção de café orgânico.
Fonte: EMBRAPA (2006).
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É importante salientar que requisições de clima e solo para o plantio do café 

orgânico são bastante semelhantes às do café convencional, ou seja, os 

cafezais da variedade arábica adaptam-se preferencialmente sob condições 

de temperaturas entre 19° C e 22° C, conforme vocês já estudaram. O que 

acontece quando o cultivo se dá sob condições mais elevadas de temperatura?  

Vamos fazer uma revisão a respeito de condições de clima e solo para a 

cultura do café.

Altas temperaturas promovem a formação de botões fl orais e podem estimular 

o crescimento dos frutos, mas também podem promover o aparecimento e 

desenvolvimento de pragas e doenças, bem como aumentar exposição da 

planta a algumas infecções prejudiciais à qualidade da bebida No entanto, o 

cafeeiro não tolera temperaturas baixas, mostrando-se uma planta muito sus-

ceptível às geadas.As variedades de café robusta apresentam melhor resistência 

a temperaturas elevadas, com boa adaptação em regiões com temperaturas na 

faixa de 22 a 26° C.

Em relação ao regime de chuvas, o cafeeiro apresenta melhores condições de 

desenvolvimento sob condições de 1.500 a 1.900 mm anuais, bem distribuídos, 

uma vez que uma distribuição irregular de chuvas pode provocar desuniformidade 

na fl oração e consequente desigualdade na maturação dos frutos.

Um dado bem interessante em relação ao cafeeiro é o fato de ser uma 

planta adaptada a condições de sombreamento parcial, ou seja, uma planta 

de café parcialmente sombreada pode mostrar-se mais produtiva que uma 

planta exposta totalmente ao sol. Isso é muito interessante em sistemas de 

integração com outras culturas.

Em relação ao solo, o café demonstra uma preferência por aqueles que 

apresentam boa drenagem e porosidade. Os solos não precisam ser profundos, 

pois cerca de 90% do sistema radicular está localizado nos primeiros 50 cm de 

profundidade do solo, com a maior parte das raízes distanciadas até 75 cm da 

planta.Solos rasos e propícios à erosão não são recomendáveis, assim como 

solos muito compactados.
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3.4  Etapas pré-colheita de produção de 
café orgânico

3.4.1 Local de implantação da lavoura
O conhecimento do meio físico, ou seja, do local a ser implantada a lavoura 

cafeeira é de fundamental importância, pois a escolha desse local é determi-

nante no manejo da lavoura e planejamento de um manejo sustentável.

Todas as vezes que a área escolhida mostrar-se mais acidentada, ou seja, áreas 

mais montanhosas e ladeirosas, o manejo deve mostrar-se o mais conservacio-

nista possível para evitar a degradação dessa área. É muito importante observar 

na área questões relativas às matas ciliares, áreas de preservação permanente, 

ocorrência de geadas e outras condições que inviabilizam a lavoura.

Outro ponto interessante em relação à escolha da área refere-se à exposição 

do terreno ao “caminhamento do sol”, ou seja, quais as faces desse terreno 

são mais ensolaradas. Como regra geral, podemos dizer que as faces voltadas 

para o norte recebem maior quantidade de sol durante o ano do que as faces 

voltadas para o sul. Já as faces voltadas para o leste recebem maior quantidade 

de insolação na parte da manhã, enquanto que, nas voltadas para o oeste, a 

quantidade de insolação é maior no período da tarde.

E qual a importância desses dados?

Vamos imaginar que você está desenvolvendo um projeto de arborização numa 

lavoura cafeeira. Esses critérios poderiam indicar a necessidade ou não de 

sombreamento em diversos talhões da lavoura. Quais as áreas da lavoura que 

necessitariam de maior sombreamento?

Nas faces planas voltadas para o norte ou oeste é mais interessante um som-

breamento mais intensivo que na face leste, onde poderia ser utilizada cober-

tura mais rala. A face sul, por ser mais fria, necessitaria apenas de proteção e 

cobertura do solo com plantas rasteiras.
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Áreas de Preservação Permanente (APP) são áreas dentro do imóvel rural em 

que a legislação proíbe a retirada total ou parcial da vegetação existente para 

que ocorra preservação da fauna. Difere-se de áreas de Reserva Legal, pois es-

tas podem sofrer um manejo sustentável. De acordo com a Lei nº. 4.771, de 15 

de setembro de 1965 (Código Florestal), as áreas de preservação permanente 

são fl orestas e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo de rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto 
em faixa marginal cuja largura mínima será:

 – de 30 metros para cursos d’água com menos de 10 metros de largura;

 – de 50 metros para cursos d’água entre 10 a 50 metros de largura;

 – de 100 metros para cursos d’água de 50 a 200 metros de largura;

 – de 200 metros para cursos d’água que tenham entre 200 e 600 metros 
de largura;

 – de 500 metros para cursos d’água com largura superior a 600 metros;

b) ao redor de lagoas, lagos ou reservatórios d’água naturais ou artifi ciais;

c) nas nascentes e olhos d’água, num raio mínimo de 50 metros de largura;

d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;

e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45°, equivalente 
a 100% na linha de maior declive;

f) nas restingas, como fi xadoras de dunas e estabilizadoras de mangue;

g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas;

h) em altitude superior a 1.800 m, qualquer que seja a vegetação.

Recentemente, foi aprovado no Congresso Nacional um projeto com mudanças 
no Código Florestal Brasileiro. Dentre as mudanças estão à dispensa da 
existência de áreas de reserva legal em pequenas propriedades e a redução 
da área de preservação permanente nas margens de rios com até 5 metros de 
largura, passando de 30 para 15 metros.
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Outro ponto interessante em relação à área para implantação da lavoura refere-se 

à topografi a, uma vez em que áreas com declividade acima de 15% são limitantes 

para a utilização de mecanização.

3.4.2 Escolha de cultivares
Para a escolha das cultivares a serem plantadas é fundamental, além de questões 

de produtividade, qualidade da bebida, época de maturação, observar questões 

relativas às doenças e pragas mais infestantes na região para que se utilizem 

variedades resistentes a esses problemas. 

Não existem cultivares específi cas para o manejo orgânico. As cultivares 

utilizadas são frutos do melhoramento tradicional, ou seja, não são cultivares 

geneticamente modifi cadas, podendo ser utilizadas sem qualquer problema. O 

importante é verifi car as condições da área em que vai ser implantada a lavoura 

para se tentar buscar cultivares que se adaptem melhor às diversas condições.

Como exemplo, em relação às doenças, como já estudamos anteriormente, a 

ferrugem é a que mais dano causa aos cafeeiros. Há boas cultivares resistentes 

à doença, como Tupi, Catuaí Amarelo e Vermelho, Obatã e Catucaí.

Em um trabalho desenvolvido com sistemas de cafeicultura familiar orgânica na 

Zona da Mata Mineira, a EPAMIG, associada a outros órgãos, utilizou algumas 

cultivares antigas de café, buscando o resgate dessas cultivares. Desse modo, 

foi possível resgatar as cultivares: Typica ou Crioulo (1ª variedade cultivada 

no Brasil), Bourbon Vermelho e Amarelo (características de boa qualidade de 

bebida), Maragogipe (plantas e frutos muito grandes, conforme a Figura 3.2).

Figura 3.2:  Café Maragogipe: detalhe dos frutos (maiores)
em comparação ao “Crioulo” (menores).

Fonte: Lima et al. (2005, p. 36).
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3.4.3 Formação de mudas
Para a produção de café orgânico, algumas modifi cações em função das 
normas de produção deverão ser realizadas em relação ao sistema de formação 
de mudas para sistemas convencionais. É fundamental a formação de mudas 
com boa sanidade e bem desenvolvidas, pois o sucesso de uma lavoura 
depende das mudas utilizadas, já que mudas de boa qualidade condicionam ao 
cafeeiro uma carga genética adequada e infl uem decisivamente na formação 
da estrutura radicular e da parte aérea. Qualquer erro cometido nessa fase 
pode trazer refl exos negativos durante toda a vida da cultura.

As mudas podem ser desenvolvidas em saquinhos de polietileno opaco ou em 
tubetes. Especifi camente no caso da agricultura orgânica, como não é permitido 
o uso de fertilizantes altamente solúveis, a formação em tubetes ainda não é 
considerada satisfatória, pois o volume de substrato num tubete é pequeno 
ao se comparar com o saquinho e a muda pode sofrer um comprometimento 
em seu desenvolvimento.

Para a preparação do substrato onde serão formadas as mudas, é recomen-
dável a utilização de terra com boa textura e estrutura, procurando evitar 
solos de textura muito arenosa. É importante observar que esta terra deve 
ser retirada de camadas sub superfi ciais, ou seja, não retirar terra da camada 
mais superfi cial do solo, de modo a se evitar problemas com infestações de 
sementes invasoras e/ou patógenos.

Existem vários modos de preparação do substrato. Em geral, eles possuem de 
50 a 90% de subsolo argiloso e o restante de algum composto nutricional. Por 
exemplo, podemos citar um composto formado por 80 a 70% de substrato 
associado a 20 ou 30% de esterco bovino curtido.

O esterco deve ser bem curtido e ter procedência conhecida para impedir a conta-
minação de plantas daninhas difíceis de ser controladas, como a tiririca. O esterco 
de curral pode ser substituído por compostos orgânicos, húmus de minhoca, 
casca de café, esterco de galinha e torta de mamona. Nos dois últimos casos, a 
semeadura deve ser realizada após um período de 40 dias do preparo da mistura.

Para atender às necessidades de fósforo, a utilização de termofosfatos é 
bastante recomendável, assim como a utilização de farinha de osso calcinada 
e, para as necessidades de potássio, podem ser utilizadas cinzas (por exemplo: 
cinzas de palha de café) ou sulfato de potássio, este último desde que não haja 

impedimentos por parte da certifi cadora.
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O substrato precisa sofrer um processo de desinfestação, ou seja, retirar 

contaminantes e patógenos. No caso da agricultura convencional, esse processo 

se dá através de processos utilizando brometo de metila ou fosfi na. Como a 

utilização desses produtos é expressamente proibida na agricultura orgânica, uma 

boa alternativa é o uso da solarização. Vocês sabem como funciona esse processo?

É bastante simples. Trata-se de um método físico que utiliza elevação da tem-

peratura do solo para a desinfestação. Existem várias formas para a realização 

desse processo, todas baseadas na elevação da temperatura do substrato a 

níveis letais para patógenos, com poucos danos aos organismos benéfi cos. 

Assim, o mais comum é esparramar o substrato sob uma lona preta e cobri-lo 

com uma lona plástica transparente, no sol, durante 30 a 40 dias, conforme 

podemos observar na Figura 3.3 abaixo.

Figura 3.3:  Cobertura do substrato com plástico transparente
para o processo de solarização.

Fonte: Lima et al. (2005, p. 41).

Programa nacional de eliminação do brometo de metila.
Proteja a Camada de Ozônio. A Camada de Ozônio protege a sua lavoura.

O Brometo de Metila é um gás que age como fumigante, utilizado para 

tratamento de solo, controle de formigas e tratamentos fi tossanitários para 

fi ns quarentenários em produtos de origem vegetal. O produto elimina insetos, 

patógenos (nematoides, fungos e bactérias), ervas daninhas e qualquer outro 

ser vivo presente no solo e na zona de penetração do gás. Evita que pragas e 

doenças sejam disseminadas quando os produtos são exportados/importados, 

bem como é utilizado para a desinfecção/desinfestação de solo/substrato 

cultivados. Em 1992, o brometo de metila foi incluído na lista das Substâncias 

que Destroem a Camada de Ozônio (SDO) do Protocolo de Montreal, sendo 

estabelecido cronograma para a sua eliminação.
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O Governo brasileiro antecipou-se aos prazos estabelecidos pelo Protocolo 

de Montreal, restringindo a utilização do brometo devido aos riscos à saúde 

humana e aos impactos ao Meio Ambiente. A Instrução Normativa nº 1, de 10 

de setembro de 2002, assinada em conjunto pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), pelo Instituto Brasileiro dos Recursos Naturais 

Renováveis (IBAMA) e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

estabelece os seguintes prazos para a eliminação do brometo de metila:

 – Fumo: 31/12/2004;

 – sementeiras de hortaliças, fl ores e formicida: 31/12/2006;

 – tratamento quarentenário e fi tossanitário: 31/12/2015.

Fonte: <http://www.unep.fr/ozonaction/information/mmcfi les/6272-p-eliminacao_do_brometo_de_metila.pdf>.
Acesso em: 9 dez. 2013.

O controle de plantas daninhas no viveiro deve ser de forma manual, ou seja, 

as plantas daninhas devem ser arrancadas com cuidado. Em relação às pra-

gas, não existem muitos trabalhos sobre o manejo orgânico das mesmas nos 

viveiros. As principais pragas que atacam o café nessa fase assemelham-se 

as de viveiros convencionais, tais como bicho-mineiro, cochonilhas e alguns 

insetos mastigadores, como lagartas e besouros. Para o combate, existem óleos 

vegetais que podem ser utilizados e são aprovados por certifi cadoras orgânicas.

1. Comente pelo menos três diferenças entre a produção de café orgânico 

e convencional.

2. Explique quais medidas devem ser adotadas para a instalação de um 

viveiro de café orgânico, no que diz respeito à escolha do local, cultivares 

e a formação das mudas.

Resumo

Nesta aula, pudemos visualizar a cafeicultura orgânica mediante uma aborda-

gem holística, ou seja, uma visão que sintetiza todo esse sistema de produção e 

sua integração com o homem e o ambiente. Também estudamos os processos 

de pré-plantio e formação de mudas na cafeicultura orgânica, através das 

etapas de escolha do local, variedades utilizadas, processo de formação de 

mudas, com suas peculiaridades e diferenciações. 
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Aula 4 –  Manejo nutricional em
cafeicultura orgânica 

Objetivos

Diferenciar o manejo nutricional convencional do manejo nutricional 

orgânico.

Compreender as principais fontes de nutrientes utilizadas na 

cafeicultura orgânica.

4.1 Introdução ao manejo nutricional
Para um manejo agroecológico e orgânico da lavoura, a nutrição do cafeeiro é 

concebida através da manutenção ou aumento da fertilidade do solo.

Como é feita a nutrição do cafeeiro na cafeicultura convencional?

Na cafeicultura convencional utilizam-se doses cada vez mais elevadas de 

adubos químicos na intensão de repor os nutrientes, mas no manejo orgânico, 

a realidade é bastante diferente.

O objetivo de melhorar as características do solo leva em consideração à 

utilização de recursos locais, associados à utilização de subprodutos orgânicos. 

Assim, os nutrientes a serem fornecidos à lavoura poderão ser reciclados das 

reservas do solo e da matéria orgânica ou adquiridos de fora da propriedade ou 

até produzidos dentro da própria propriedade. O importante é a realização da 

ciclagem dos nutrientes. 

Já falamos algumas vezes e ainda vamos voltar a falar sobre ciclagem de nutrientes. 

Vamos relembrar o que signifi ca esse termo?

Quando falamos em ciclagem de nutrientes, nos referimos aos processos 

através dos quais os nutrientes absorvidos pelas raízes das plantam voltam a 

estar disponíveis após essas plantas sofrerem processo de decomposição. Esses 

nutrientes fi cam, então, em camadas mais superfi ciais do solo, para que outras 

plantas os absorvam mais facilmente. Entenderam?  
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Alguns produtos da agricultura convencional podem ser utilizados, principalmente 

fosfatos naturais e termofosfatos (como fontes de fósforo), sulfato de potássio 

(fonte de potássio, usado de acordo com a certificadora) e sais minerais, 

fornecedores de micronutrientes. Mas é imprescindível que a utilização 

desses produtos esteja dentro de um contexto de manejo sustentável em 

complementação a outros produtos. Eles não devem ser fontes prioritárias de 

nutrientes, mas utilizados de forma complementar.

4.2 Matéria orgânica
Qual a importância da matéria orgânica para o solo? Quais os benefícios no 

aumento dos teores de matéria orgânica?

Para responder a essas perguntas, é necessário entendermos que a matéria 

orgânica é fundamental na manutenção das características físicas, químicas e 

biológicas do solo. 

Do ponto de vista físico, a matéria orgânica melhora a capacidade de aeração 

e retenção de umidade, permitindo um melhor desenvolvimento do sistema 

radicular. Quimicamente, a matéria orgânica é a principal fornecedora de 

nutrientes ao solo, tanto macro quanto micro elementos, ao mesmo tempo 

em que condiciona o solo a reter por mais tempo esses nutrientes, tornando-os 

disponíveis às plantas. Por fi m, biologicamente, a matéria orgânica promove uma 

elevação no número e atividade dos microrganismos do solo. 

O condicionamento do solo e nutrição das plantas através da utilização da matéria 

orgânica pode ocorrer através de três estágios distintos e complementares:

• Matéria orgânica sobre o solo: cobertura morta sobre o solo, que estimula 

a restituição de uma maior biodiversidade ao solo. Outras vantagens 

são a maior retenção da umidade, pois diminui as perdas de água por 

evaporação, a proteção do solo do impacto de chuvas fortes, o impedimento 

físico de crescimento do mato e também a função repelir alguns insetos 

transmissores de viroses. Para uma melhor visualização, imagine uma 

colcha que faz proteção.

• Matéria orgânica no solo: para esse processo é recomendável a utilização de 

compostagem, como iremos ver mais adiante. O composto, por apresentar 

um grau maior de decomposição é mais facilmente incorporado, ou seja, 

“entra” nas camadas mais superfi ciais do solo.
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Índice salino
É um parâmetro do fertilizante 
que informa sua capacidade em 
aumentar a pressão osmótica 
da solução do solo. As plantas, 
sobretudo as mais novas, sofrem 
problemas com o aumento da 
salinidade do solo, pois existe 
uma tendência da água em 
caminhar para fora da célula do 
vegetal, causando murchamento 
e até morte das plantas.
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• Matéria orgânica para a planta: para fornecer nutrição para as plantas, os 

materiais utilizados devem apresentar boa solubilidade, pois a planta precisa 

que suas necessidades nutricionais sejam rapidamente atendidas para não 

ocasionar detrimento na produção. Os produtos mais utilizados são estercos, 

tortas, cinzas, biofertilizantes líquidos, bokashi, húmus de minhoca etc.

Outro ponto fundamental em se tratando de matéria orgânica é o fato de 

que, nos fertilizantes orgânicos, os nutrientes, com exceção do potássio, 

encontram-se em sua maior fração na forma orgânica. Vocês já devem ter 

estudado que a absorção de nutrientes pelas plantas ocorre quando estes se 

encontram na forma mineral. Portanto, esses nutrientes nos compostos orgânicos 

precisam sofrer um processo denominado mineralização ou decomposição, que 

nada mais é que a passagem da forma orgânica para a mineral. Dessa forma, 

os nutrientes são liberados lentamente para a solução do solo.

Vocês acham que essa liberação lenta apresenta vantagens?

A liberação lenta apresenta muitas vantagens. Vamos citar e discutir três delas:

1. Menor potencial de salinidade às sementes, às plântulas e  aos 

microrganismos: todo fertilizante apresenta um índice salino e, 

quanto maiores esses índices, maiores são as chances de a planta 

apresentar problemas em seu desenvolvimento.

2. Diminuição das perdas nos nutrientes por lixiviação: como vimos, a lixiviação 

é uma perda dos nutrientes por arraste causado por fortes enxurradas. 

Como os nutrientes são liberados aos poucos, as chances de perdas por 

esse processo são minimizadas.

3. A adubação pode ser realizada de uma única vez, ao invés de parcela-

damente: como os nutrientes são liberados aos poucos, uma aplicação 

pode garantir seu fornecimento durante o ciclo da cultura, desde que 

sejam utilizadas dosagens corretas.

Existem materiais que se decompõem mais facilmente que outros?

Sim, a capacidade, ou melhor, a facilidade de decomposição dos materiais 

vai depender de uma relação denominada carbono nitrogênio (conhecida 

como relação C:N). Essa relação indica a quantidade de carbono contida no 

material, em relação ao nitrogênio. Podemos afi rmar, ainda, que um valor ideal 
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está entre 25 a 30:1, que são valores capazes de suprir as necessidades dos 

microrganismos. Quanto menores os valores dessa relação, mais fácil será a 

decomposição do produto. Observem a Tabela 4.1, que fornece a relação C:N 

de alguns materiais orgânicos.

Tabela 4.1: Relação C:N de materiais orgânicos.

Material C:N Material C:N

Esterco bovino 18/1 Restos de comida 15/1

Esterco de aves 10/1 Húmus 10/1

Esterco suíno 19/1 Mucuna preta 14/1

Cama de aves 14/1 Feijão guandu 29/1

Madeira 700/1 Torta de mamona 10/1

Serragem 500/1 Mandioca: folhas 12/1

Café-borra 25/1 Mandioca: ramas 40/1

Café palha 31/1 Cana-de-açúcar: bagaço 22/1

Café-casca 53/1 Trevo verde 16/1

Crotalaria juncea 26/1 Serapilheira 17/1

Capim colonião 27/1 Trigo: cascas 56/1

Fonte: Pedini (2000); EMBRAPA (2006).

Bom, agora que entendemos as funções da matéria orgânica, vamos verifi car 

alguns dos principais produtos utilizados no fornecimento de nutrientes para 

a cafeicultura orgânica.

4.3 Adubação verde
Basicamente a adubação verde busca a elevação dos teores de matéria orgânica 

através da utilização, principalmente de espécies de leguminosas intercaladas 

nas ruas do cafeeiro, no entorno do cafezal ou em faixas nos cordões de 

contorno dentro da lavoura. Essas espécies são cortadas antes de completarem 

seu ciclo vegetativo. Após o corte, são deixadas sobre o solo ou incorporadas 

levemente. A Figura 4.1 apresenta uma espécie de leguminosa cultivada com 

fi ns de adubação verde e cobertura do solo.
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Produtoras de grãos
Soja (Glycine max)
Feijão (Phaseolus vulgaris)
Caupi (Vigna unguiculata)
Amendoim (Arachis hypogea)
Gandu (Cajanus cajan)
Calopogônio (Calopogonium mucunoides)
Feijão mungo (Vigna mungo)
Grão-de-bico (Cicer arietinum)
Ervilha (Pisum sativum)
Fava (Vicia faba)
Lentilha (Lens sp.)
Lupinus (Lupinus sp.)

Forrageiras
Leucena (Leucaena leucocephala)
Centrosema (Centrosema pubescens)
Estilosantes (Stylosanthes spp.)
Mineirão (Stylosanthes guyanensis)
Amendoim-forrageiro (Arachis pintoi)
Alfafa (Medicago sativa)
Trevo-doce (Melilotus sp.)
Trevo (Trifolium sp.)
Lab-Lab (Dolichos lab lab)
Mucuna-preta (Stylozobium aterrimum)
Mucura-anã (Mucuna spp.)
Feijão-de-porco (Canavalia ensiformis)
Puerária (Pueraria phaseoloides)
Soja perene (Glycine wightii)

Arbóreas
Acácia (Acacia mearnsii)
Ingá (Inga jinicuil)
Gliricídia (Gliricidia sepium)

60-178
2,7-110
73-354
72-124
168-280
370-450
63-42
50-103
52-77
240-325
100
150-200

500-600
126-398
34-220
30-196
150-180
100-300
125
100-150
180
210-220
100-120
49-190
130
180-200

200
35
100

N fixado
(kg ha-1ano-1ou ciclo)Espécie leguminosa
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Figura 4.1:  Leguminosa nas entrelinhas do cafeeiro para
cobertura do solo e adubação verde.

Fonte: Lima et al. (2005, p. 43).

Figura 4.2: Estimativas de fi xação de N por espécies leguminosas.
Fonte: Lima, Moura e Mourão (2003, p. 136).

Vamos dar uma olhada na Figura 4.2, que sintetiza algumas das principais 

tabelas, mostrando quantidades de N fi xadas por leguminosas. É importante 

salientar que as leguminosas são as espécies mais utilizadas nesse processo por 

possuírem a capacidade de fi xar o nitrogênio atmosférico e fornecer matéria 

orgânica ao solo.
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Ereto
Planta apresenta um crescimento 

vertical, para cima.

Semiereto
Planta com crescimento vertical 

intermediário.

Rasteiro
Planta apresenta um crescimento 

que se estende pelo chão.
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Com base nessa fi gura, podemos visualizar a quantidade de N que cada uma 

dessas espécies consegue fi xar em um hectare durante um ciclo de cultivo. As 

quantidades variam entre espécies de leguminosas e até dentro de uma mesma 

espécie. O que determina o potencial de fi xação biológica de cada espécie são 

condições ambientais, como clima, solo e manejo e condições genéticas, tanto 

da espécie de leguminosa utilizada quanto do cafeeiro. Portanto, para uma 

escolha mais acertada da espécie de leguminosa a ser utilizada é preciso levar 

em consideração as características de cada espécie e as condições ambientais 

locais, associadas também à tecnologia utilizada, ou seja, é fundamental fornecer 

condições para o pleno desenvolvimento das plantas. É muito importante observar 

que a espécie escolhida para a adubação verde não pode ser muito agressiva, 

ou seja, não deve competir com o cafeeiro por água, nutrientes e radiação solar.

Cada uma dessas espécies possui um determinado hábito de crescimento, 

ou seja, o modo em que a planta cresce. Podemos classifi car os modos de 

crescimento como ereto, semiereto e rasteiro.

Observando o Quadro 4.1, podemos visualizar, de acordo com o hábito de 

crescimento da leguminosa, quais devem ser utilizadas de acordo com a 

densidade de plantio de café.

Quadro 4.1:  Recomendações para o plantio de adubos verdes em
diferentes densidades de plantio de café.

Sistema de plantio
Hábito de crescimento do 

adubo verde
Quando utilizar adubos verdes

Tradicional Rasteiro e semiereto Todos os anos

Medianamente adensado Semiereto e ereto Nos 2 ou 3 primeiros anos

Adensado Ereto Nos 2 primeiros anos

Superadensado Ereto Só no 1° ano 

Fonte: Chaves (2002).

Podemos entender que, para efeitos de proteção ao solo, a utilização de 

adubos verdes só é possível todos os anos da cultura em plantios tradicionais; 

quanto mais vai se adensando a lavoura, menor é o numero de anos de 

utilização dos adubos verdes.
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Futuro passa pela produção orgânica

Moacir Roberto Darolt 

Segundo pesquisa do Instituto Agronômico do Paraná – IAPAR, a adubação 

verde combinada com outros adubos orgânicos (estercos de animais, húmus 

de minhoca, compostagem etc.) proporciona maior equilíbrio à nutrição 

nitrogenada, reduz a incidência da doença causada por Cercospora coffeicola 

e também reduz efi cientemente a mortalidade dos ramos produtivos.

Estudos do IAPAR, durante 8 anos, comparando diferentes tipos de adubação 

mostraram que o uso exclusivo de leucena como adubo verde aplicada ao solo 

como fonte de nutrientes, proporcionou ganhos consideráveis de produção. 

Em relação à área não adubada – que representa a produtividade média do 

pequeno cafeicultor (4 a 5 sacas/hectare), o aumento foi de 340%.

Os dados do IAPAR mostraram que o adubo verde adicionou o equivalente 

a 130 kg/ha de nitrogênio para o cafeeiro, o que resultou em um aumento 

de produtividade superior a média brasileira que não passa de 12 sacas/ha. 

Ainda vale lembrar que o nitrogênio é o nutriente mais exigido pela cultura 

e o mais caro. Por isso, a adubação verde contribui para tornar o agricultor 

orgânico mais independente.

Fonte: <http://www.viaorganica.com.br/aduba%E7aocafe.htm>. Acesso em: 9 dez. 2013. 

4.4 Estercos
O esterco é um dos materiais orgânicos com maior facilidade de ser encontrado, 

sendo produzido por várias espécies de animais, como bovinos, suínos e aves. 

Para vocês terem uma ideia da produção média desses animais, estima-se que 

uma vaca em torno de 450 kg de peso produza aproximadamente 23 kg de 

esterco por dia.

A principal característica do esterco é o fato de ele não ser um bom fornecedor 

de nutrientes às plantas em um prazo muito curto. Entretanto, a utilização 

desse produto em aplicações sequenciais por vários anos favorece a melhoria 

das características do solo, refl etindo em aumento da produtividade das culturas.
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Na Tabela 4.2 podemos observar teores médios de alguns estercos, juntamente 

com suas recomendações para o plantio e condução da lavoura cafeeira.

Tabela 4.2:  Teores médios de estercos e recomendações
para a cultura cafeeira.

Fonte do esterco Teores aproximados Recomendações

N (%) P2O5 (%) K2O (%) Kg/cova L/cova ou m.l.*

Galinha (cama) 1,5 1,0 0,7 2-3 4-10

Galinha (gaiola) 2,0 2,0 1,0 1-2 4-10

Curral (curtido) 0,6 0,3 0,6 3-5 10-25

Suíno 0,5 0,3 0,4 3-5

*L/m.l: litros por metro linear

Fonte: Theodoro (1999).

A utilização do esterco deve ocorrer preferencialmente quando o mesmo se 

encontrar estabilizado ou curtido, ou seja, deve sofrer um processo natural de 

envelhecimento por um período de pelo menos seis meses.

É importante observar que um bom método para a utilização de estercos na 

lavoura cafeeira é através de um sistema integrado, ou seja, as duas atividades 

conjuntas na mesma propriedade, num sistema de diversifi cação, rotação, 

consorciação e/ou sucessão das atividades de agricultura e de pecuária numa 

mesma propriedade rural, harmonicamente, formando um sistema único com 

benefícios para ambas às atividades.

4.5 Compostagem
Podemos defi nir como compostagem a transformação de materiais orgânicos 

crus em substâncias húmicas estabilizadas, ou seja, em um composto curado. Na 

prática, podemos dizer que materiais como estrume e palhada são transformados 

em compostos orgânicos utilizáveis na agricultura.

Mas a compostagem apresenta vantagens em relação à utilização de estercos 

e palhada puros?

Sim, há uma série de vantagens. 

A primeira delas refere-se à diminuição no tempo de fornecimento dos nutrientes à 

planta. Quando o composto é colocado no solo, ele já está em adiantado estado de 

decomposição, portanto, os nutrientes são liberados mais rapidamente às plantas.
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Outra vantagem é a quantidade de nutrientes presentes no composto que 

pode ser de até 13 vezes maior que nos estercos ou palhada pura.

A compostagem é um processo biológico, que ocorre por ação de microrganismos 

do solo. Portanto, juntamente com os nutrientes, o composto carrega também 

muitos microrganismos benéfi cos e substâncias que atuam como protetores e/

ou fornecem resistência contra pragas e doenças.

Para uma compostagem bem feita, o ideal é que a relação C:N fi que entre 25 

a 30. De modo geral, um bom composto deve ser constituído por 70% de 

palhada e 30% de esterco, isto é, 7 partes de palhada e 3 partes de esterco.

Outro processo de compostagem que pode ser utilizado na lavoura cafeeira é 

o que denominamos como vermicompostagem.

Você sabe o que signifi ca esse termo?

Vermicompostagem é o processo de transformação de resíduos orgânicos em 

formas estabilizadas de matéria orgânica e os responsáveis pela realização desse 

processo são as minhocas. Portanto, vermicomposto é a mesma coisa que húmus.

A aplicação do húmus para a cafeicultura pode ser feita durante o processo 

de produção de mudas, no plantio ou em lavouras já implantadas. Nesse caso, 

o produto é utilizado em cobertura, devendo sofrer uma leve incorporação.

4.6 Bokashi
Podemos defi nir o termo japonês bokashi como “composto de origem orgânica”. 

Portanto, todas as vezes que você vir essa palavra, a referência deve ser sempre 

à composto orgânico.

O bokashi é um produto que apresenta uma composição bastante rica em matéria 

orgânica, o que o torna um condicionador físico, químico e biológico do solo.

A obtenção desse produto ocorre a partir da fermentação de farelos com o 

auxílio de microrganismos, que podem ser obtidos nas propriedades agrícolas 

ou através da utilização dos EM. Vocês lembram o que é um EM?
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Vamos voltar à 2ª aula, mais especifi camente no tópico “agricultura natural”. 

Vimos que os EM, ou microrganismos efi cientes, são uma combinação natural 

de microrganismos benéfi cos que vivem naturalmente no solo, com funções 

de melhorar a capacidade produtiva das plantas, através de um aumento da 

resistência dessas plantas aos agentes patogênicos existentes no solo.

Um das formulações mais indicadas pela Fundação Mokiti Okada para a 

composição do bokashi é a seguinte:

 – farelo de arroz: 500 kg;

 – farelo de algodão: 200 kg;

 – farelo de soja: 100 kg;

 – farelo de osso: 170 kg;

 – farinha de peixe: 30 kg;

 – termofosfato: 40 kg;

 – carvão moído: 200 kg;

 – melaço: 4 litros;

 – EM/4: 4 litros;

 – água: 350 litros.

Primeiramente são misturados os ingredientes secos, adicionando-se água aos 

poucos. A umidade ideal é de cerca de 50% e a temperatura de fermentação 

não deve passar de 50°C, devendo sofrer um processo de revolvimento quando 

essa temperatura for atingida. Para acelerar a fermentação, o bokashi deve ser 

amontoado e coberto com sacos de estopa ou lona, estando pronto de 7 a 10 dias.

Fonte: Embrapa Agrobiologia. Cultivo do Café Orgânico. Disponível em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/
FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/anexo05.htm>. Acesso em: 1 mar. 2014.

O bokashi pode se aplicado tanto nas covas e ruas do cafeeiro, a lanço ou 

através de esparramadeira de calcário. Quando for feita a aplicação manual, é 

importante quebrar os torrões em pedaços menores. A quantidade a ser aplicada 

varia em função da análise de solo e histórico da área. A utilização constante 

desse produto pode levar a uma diminuição gradual da dosagem utilizada.
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4.7 Biofertilizantes 
Podemos defi nir biofertilizantes como resíduos que resultam do processo de 

biodigestão de compostos orgânicos de origem animal ou vegetal.

Além das funções nutricionais, eles possuem efeitos protetores e estimulantes, 

ou seja, estimulam a resistência das plantas ao ataque de pragas e doenças.

Os biofertilizantes devem ser utilizados diretamente no solo e também através 

de pulverizações nas folhas, diluído em várias concentrações.

4.7.1 Supermagro
O supermagro atua como um complementador da adubação orgânica do solo 

e pode ser meio de crescimento de algumas bactérias benéfi cas como o Bacillus 
subtilis, promovendo uma defesa natural à planta.

Possui uma composição bastante variada, buscando um processo completo de 

fermentação e uma boa fonte nutricional às plantas.

Nas Tabelas 4.3, 4.4 e 4.5, podemos visualizar a composição química do 

supermagro.

Tabela 4.4: Sais minerais para o supermagro.

Ordem Sais minerais Unidade Quantidade

1 Sulfato de zinco* Kg 3,0

2 Sulfato de Magnésio Kg 1,0

3 Sulfato de Manganês Kg 0,3

4 Sulfato de Cobre Kg 0,3

5 Cloreto de Cálcio Kg 2,0

6 Bórax* Kg 1,5

7 Molibdato de Sódio Kg 0,2

*Tanto o sulfato de zinco quanto o bórax devem ser divididos em 2 vezes

Fonte: Pedini (2000).

Tabela 4.3: Ingredientes básicos para o supermagro.

Ingredientes Unidade Quantidade

Esterco fresco de vaca Kg 40

Água Litro 140

Leite Litro 9

Melaço Litro 9

Fonte: Pedini (2000).
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Tabela 4.5: Complementares

Ingredientes Unidade Quantidade

Farinha de ossos Kg 0,2

Restos de peixe Kg 0,5

Sangue Litro 0,1

Restos moídos de fígado Kg 0,2

Fonte: Pedini (2000).

Para o preparo, em um tambor de 200 litros, colocam-se 40 litros do esterco, 

100 litros de água, 1 litro de leite e 1 litro de melaço. Após misturar, o produto 

deve ser deixado em fermentação por um período de três dias. A cada cinco dias, 

um dos sais minerais deve ser dissolvido em 2 litros de água morna e misturado 

a 1 litro de leite, 1 litro de melaço e um dos ingredientes complementares. Essa 

mistura é colocada com o esterco em fermentação.

Após fazer esse processo com todos os sais minerais, o tanque deve ser completado 

com água até 180 litros e deve ser deixado para fermentação por um período que 

varia entre 30 dias (no verão) a 45 dias (no inverno).

Para utilização, deve-se fazer diluição do produto entre 2 a 5% e utilizar 

doses mensais.

Existe uma formulação de supermagro adaptada para a cultura do café que é 

a seguinte: para 200 litros de biofertilizante, misturar 40 kg de esterco verde 

com 6 kg de mato fresco e vigoroso. Adicionar a cada cinco dias 1 kg de uma 

mistura de micronutrientes, mais 50 g de sulfato de cobre, 1 litro de leite, 

1litro de melaço (ou 0,5 kg de açúcar), 100 ml de EM-4 ou 2 copos de leite 

fermentado contendo lactobacilos, 0,5 kg de calcário e 0,5 litros de sangue 

ou 200g de farinha de ossos ou 0,5 kg de restos de peixe. Deixar fermentando 

por 30 dias antes de coar e usar.

Fonte: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Cafe/CafeOrganico_2ed/anexo06.htm>.
Acesso em: 1 abr. 2014.

Cafeicultura_Agroecologia_Livro.indb   56Cafeicultura_Agroecologia_Livro.indb   56 24/09/14   11:1424/09/14   11:14



e-Tec BrasilAula 4 – Manejo nutricional em cafeicultura orgânica 57

1. Faça sua recomendação para a construção de um solo fértil em que será 

cultivado café orgânico.

2. Para um manejo sustentável, quais as fontes primárias de nutrientes ao solo?

Resumo

Conhecemos, nesta aula, qual a principal fonte de nutrientes para a cafeicultura 

orgânica: a matéria orgânica, procurando entender suas características e 

benefícios. Discutimos as principais formas de aumentar o teor de matéria 

orgânica no solo e, consequentemente, elevar o nível nutricional em lavouras 

orgânicas: adubação verde, estercos, compostagem, bokashi e biofertilizantes. 

Para cada uma dessas alternativas, estudamos suas características, vantagens 

e desvantagens e formas de utilização. 
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Aula 5 –  Manejo do mato, pragas e doenças 
na cafeicultura orgânica 

Objetivos 

Conhecer os métodos alternativos no manejo de pragas, doenças 

e plantas invasoras.

Aprender como manejar as moléstias de encontro com a certifi cação 

orgânica.

5.1 Manejo do mato
Na cafeicultura orgânica, entendemos que as ervas conhecidas como mato 

são invasoras e que não podem ser consideradas daninhas, uma vez que 

contribuem para a manutenção da cobertura do solo, ciclagem de nutrientes, 

aumento no nível de matéria orgânica no solo, entre outros benefícios.

Muitas dessas plantas invasoras podem nos ajudar como indicadoras de 

características físicas e químicas do solo. Assim, por exemplo, a presença de 

determinada planta invasora pode indicar alguma defi ciência/carência em um 

determinado solo. No Quadro 5.1, abaixo, podemos observar algumas dessas 

plantas invasoras e suas respectivas indicações.

Uma das principais fontes de sementes de plantas invasoras é o esterco de 

animais criados a pasto. Um bom método para tornar as sementes inativas é a 

realização da compostagem, pois vimos que durante esse processo ocorre um 

aumento da temperatura. Esse aumento de temperatura torna as sementes de 

plantas invasoras pouco viáveis, ou seja, com poucas chances de germinação.
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Quadro 5.1: Plantas invasoras e características indicadas.

Planta Características indicadoras

Amendoim bravo ou leiteira
(Euphorbia heterophylla)

Desequilíbrio entre Nitrogênio (N) e micronutrientes, sobretudo 
Molibdênio (Mo) e Cobre (Cu).

Azedinha (Oxalis oxyptera)
Terra argilosa, pH baixo, falta de Cálcio (Ca), Potássio (K), solos com 
pouca água.

Barba de bode (Aristilla pallens) Fogo, pobreza em Fósforo (P), Cálcio, Potássio, solos com pouca água.

Beldroega (Portulaca oleracea) 
Solo fértil, não prejudicam as lavouras, protegem o solo; planta 
alimentícia com alto teor de proteína.

Capim carrapicho (Cenchrus echinatus) Solos muito decaídos, erodidos e compactados; pastagens pisoteadas.

Capim marmelada o papuã
(Brachiaria plantaginea)

Solos decadentes, constantemente arados, com defi ciência de Zinco (Zn); 
desaparece com o plantio de centeio, aveia preta e ervilhaca; diminui 
com a permanência da própria palhada sobre a superfície, regride com 
adubação corretiva de Fósforo e Cálcio e com a reestruturação do solo.

Capim rabo de burro (Andropogon sp)
Típico de terras abandonadas e gastas – indica solos ácidos com baixo 
teor de Cálcio; impermeável entre 60 e 120 cm de profundidade.

Carrapicho-de-carneiro
(Acanthosperum hispidum)

Defi ciência em Cálcio.

Grama seda (Cynodon dactylon) Solo muito compactado.

Guanxuma (Sida spp)
Subsolo compactado ou solo superfi cial erodido. Em solo fértil, fi ca 
viçosa; em solo pobre, fi ca pequena.

Picão branco (Galinsoga parvifl ora)
Solos com excesso de Nitrogênio e defi ciente em micronutrientes;
é benefi ciado pela defi ciência de Cobre.

Picão preto (Bidens pilosa) Indica solos de média fertilidade; solos remexidos e desequilibrados.

Tiririca (Cyperus rotundus)
Solo ácido, adensado, anaeróbico, com carência de Magnésio (Mg); 
é incompatível com feijão miúdo, feijão de porco, mucuna preta e 
palha de cana-de-açúcar.

Fonte: Pedini (2000).

É importante observar que, na cafeicultura orgânica é proibido o uso de qual-

quer herbicida sintético de natureza química, destilados de petróleo e hormô-

nios sintéticos. Mas existem vários métodos para o controle dessas plantas 

invasoras. Vamos verifi car alguns desses métodos:

1. Uso de sementes isentas de sementes invasoras: é um procedimento que 

deve ser observado no viveiro de mudas, selecionando sementes e substratos 

livres de quaisquer sementes de plantas invasoras.

2. Práticas como capinas, roçadas manuais e mecânicas, em épocas adequadas: 

capina e roçada podem ser feitas manualmente, mecanicamente através de 

trator ou roçadeira costal motorizada, lembrando sempre que a 1ª opção 

é a mais demorada e exige maior mão de obra, enquanto que a roçadeira 
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tratorizada exige alguns cuidados relativos à declividade da lavoura, 

alinhamento e espaçamento do cafeeiro. As roçadas, além de contribuírem 

para o controle de plantas invasoras, ainda são importantes, pois o mato, 

após roçado, forma uma cobertura morta no solo, contribuindo em vários 

processos como vimos anteriormente.

3. Uso de plantas alelopáticas, adubos verdes, cobertura morta, rotação e 

consorciação de culturas.

O termo “alelopatia” refere-se a qualquer efeito causado, direta ou indiretamente, 

por um organismo sobre outro, através da liberação no meio ambiente de 

produtos químicos por ele elaborados. Ou seja, no caso do controle de plantas 

invasoras, podemos utilizar uma planta que produz um determinado composto 

químico que inibe o desenvolvimento de uma determinada planta invasora.

Por exemplo, a mucuna-preta, utilizada na adubação verde, produz uma substância, 

com efeito alelopático de inibir o desenvolvimento da tiririca e do picão-preto.

O consorciamento com outras plantas é uma alternativa bastante interessante 

para o manejo de plantas invasoras, principalmente em lavouras jovens. 

Algumas das plantas mais utilizadas para esse consorciamento são: milho, feijão, 

crotalária, lab-lab, entre outras.  Além do controle das plantas invasoras, esse 

método ainda apresenta vantagens das plantas consorciadas serem utilizadas 

como adubos verdes, proteção ao solo e também oferecerem possibilidades de 

complementação de renda.

Um método tolerado na cafeicultura orgânica para o controle de plantas inva-

soras é a utilização de coberturas inertes, ou seja, materiais plásticos, colocados 

no solo ou substrato, para impedir o desenvolvimento das plantas invasoras. É 

importante observar que esses materiais utilizados não devem causar qualquer 

tipo de contaminação e poluição ao solo e outros recursos naturais.

É importante notar que o crescimento das plantas invasoras é mais intenso 

em lavouras novas, pois à medida que os cafeeiros se desenvolvem, ocorre 

uma diminuição na disponibilidade de luz nas entrelinhas, fato que já diminui 

bastante a ocorrência das espécies invasoras.
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Uma última observação a ser feita sobre o manejo de plantas invasoras é que, o 

mato, quando manejado corretamente, torna-se útil, pois auxilia o controle da 

erosão, a conservação da umidade do solo, na constituição na matéria orgânica, 

como refúgio para inimigos naturais, entre outras vantagens. O manejo do mato 

no cafeeiro orgânico pode ser realizado somente através de roçadas, desde que 

as mesmas ocorram nos momentos adequados.

5.2 Manejo de pragas
Antes de iniciar este tópico, seria bom se relembrar as principais pragas e 

doenças que atacam o café. Portanto, vamos pegar nosso caderno da disciplina 

“Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Invasoras no Cafeeiro” e observar quais 

são essas pragas doenças e plantas invasoras.

Bom, como é feito o controle de pragas na cafeicultura convencional? 

Grande parte do controle de pragas na cafeicultura convencional é feito através 

de aplicações de agroquímicos, popularmente conhecidos como “pesticidas”. 

Alguns dos principais inconvenientes na utilização desses produtos são:

• toxidez, contaminações e poluição para a vida de homens, animais e ambiente;

• resistência, ou seja, o uso incorreto, sem rotação de princípios ativos pode 

tornar uma praga resistente a determinado produto.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou resolução que deter-

mina o banimento de uso, em todo o País, da substância Endosulfan, agrotóxico 

utilizado no cultivo de algodão, cacau, café, cana-de-açúcar e soja, entre outros.

Pela programação da ANVISA, o produto Endosulfan não poderá mais ser 

importado a partir de 31 de julho de 2011. Um ano depois, sua produção em 

território nacional será proibida. A retirada será gradual, com prazo fi nal de 

comercialização até 2013. Nesse período, o endossulfan só poderá ser utilizado 

em dez Estados, entre eles Mato Grosso do Sul.

Durante o período de retirada gradual, o endosulfan só poderá ser utilizado 

em Mato Grosso do Sul, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, 

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Segundo a Anvisa, 
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nos locais onde o produto continuará permitido até 2013, a distribuição e a 

comercialização terão medidas de controle severas.

De imediato, as empresas não poderão mais fabricar produtos à base de 

endosulfan em embalagens com menos de 20 litros e será proibida a aplicação 

costal (por meio de bombas nas costas dos trabalhadores rurais) e área (por 

meio de aviões) do agrotóxico. Além disso, novos produtos à base de endosulfan 

não poderão ser mais registrados no Brasil. Outra medida que vale desde já é 

a proibição do uso do agrotóxico para controle de formigas. Também não será 

autorizado o uso de embalagens metálicas para produto.

Endosulfan é um inseticida e acaricida. Esse sólido incolor emergiu como um 

agrotóxico altamente controverso devido à sua grande toxicidade, ao seu 

potencial de biocumulação e também por interrupção endócrina. Banido em 

mais de 62 países, incluindo a União Europeia e várias nações ao oeste da 

África e Ásia, continua sendo extensivamente usado na Índia, Brasil e Austrália, 

por exemplo. É produzido pela Bayer CropScience, Makhteshim Agan e pelo 

governo indiano – dono da Hindustan Insecticides Limited, entre outras. Devido 

ao seu risco ao meio ambiente, um banimento global do uso e produção do 

endosulfan está sendo considerado pela convenção de Estocolmo.

Fonte: <http://www.noticias.ms.gov.br/index.php?templat=vis&site=136&id_comp=1068&id_
reg=116834&voltar=lista&site_reg=136&id_comp_orig=1068>. Acesso em: 1 set. 2010.

A cafeicultura orgânica visa às alternativas de controle de pragas menos tóxicas, 

com baixo impactos ambientais e, ao mesmo tempo, efi cientes e seguras.

O Manejo Ecológico de Pragas (MEP) é um sistema de manejo cuja estratégia 

principal é utilizar alternativas para aumentar e proteger a população de 

inimigos naturais de pragas, ao mesmo tempo utilizar outras formas de controle, 

como: controle biológico aplicado, feromônios, extratos e hormônios naturais, 

biofertilizantes e caldas com ação fi toprotetoras.

Alguns métodos de controle de pragas na cafeicultura orgânica são também 

utilizados na cafeicultura convencional, como os métodos culturais e físicos. 

Vamos analisar o Quadro 5.2 abaixo, com uma síntese dos principais métodos 

de controle de pragas na produção de café orgânico. Ao mesmo tempo, vamos 

recordar os métodos de controle já vistos na disciplina “Manejo de Pragas, 

Doenças e Plantas Invasoras no Cafeeiro”.
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Quadro 5.2:  Estratégias para o controle ecológico de
pragas na produção de café orgânico.

Tipo de controle Praga

Cultural

Quebra-vento Bicho - mineiro Broca Cigarra Lagarta Ácaro

Arborização   X*

Corredores biológicos   X* X

Colheita seletiva e repasse X

Biológico

Predadores X X

Parasitoides X X

Microrganismos
emtomopatogênicos

X X X

Físico
Armadilhas de etanol (fêmeas)

Armadilha feromônio e cola (machos)

Extratos vegetais

Extrato de nim X

Extrato hexânico de chagas X X

Extrato de mentrasto X X

Bioinseticidas
Boveril X

B. thuringiensis X

Caldas e
Biofertilizantes

Calda Viçosa, calda sulfocálcica 
e supermagro

X X

*Evitar espécies vegetais hospedeiras das cigarras, como a Grevílea

Fonte: Lima, Moura e Mourão (2003, p. 139).

5.2.1  Estratégias alternativas para o manejo de 
pragas na cafeicultura

a) Diversifi cação de agroecossistemas:

Todas as vezes que atuamos em um agroecossistema diversifi cado, aumentam 

as difi culdades que as pragas têm em localizar e colonizar os hospedeiros. Isso 

acontece porque em um sistema diversifi cado há muitas plantas que não são 

hospedeiras dessas pragas e acabam por confundi-las. Ao mesmo tempo, os 

inimigos naturais dessas pragas são favorecidos nos sistemas diversifi cados pela 

maior quantidade de recursos, como alimentos e microclima. 

É importante considerar quais espécies de plantas devem ser utilizadas para essa 

diversifi cação, pois existem algumas variedades que podem benefi ciar as pragas.
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Existem, ainda, pesquisas que visam selecionar plantas que forneçam algum 

tipo de suplementação nutricional aos inimigos naturais das pragas, para que 

ocorra um incremento populacional desses inimigos naturais.

A instalação de quebra-ventos também pode ser utilizada como uma técnica de 

diversifi cação, assim como a arborização. Algumas árvores como o abacateiro, 

macadamia, seringueira e bananeira podem ser utilizadas para essa função. É 

importante salientar que as espécies usadas como quebra-ventos não devem ser 

hospedeiras das mesmas pragas do cafeeiro em regiões de ocorrência dessa praga.

b) Utilização de produtos alternativos:

Existe uma grande variedade de produtos denominados “alternativos” para o 

controle de pragas na agricultura. Esses produtos podem ter uma preparação 

caseira ou ser adquiridos externamente e são produzidos a partir de substâncias 

naturais que não oferecem riscos ao homem, animais e ao ambiente. Como 

principais características desses produtos, além do fato de não apresentarem 

toxicidade, podemos citar:

• Efi ciência no combate aos artrópodes e microrganismos nocivos: os pro-

dutos devem apresentar efi ciência no combate a insetos, ácaros e demais 

pragas do cafeeiro.

• Pouco favorecimento à indução de resistência, ou seja, o uso desses produtos 

não deve induzir as pragas a se tornarem resistentes.

• Custo baixo e fácil disponibilidade, uma vez que não adianta somente os 

produtos mostrarem-se efi cientes, eles devem apresentar um custo aces-

sível e mostrarem-se fáceis de ser encontrados. O cafeicultor orgânico 

também precisa de agilidade e competitividade no combate de pragas.

Muitos dos produtos utilizados no controle de pragas também são usados para 

o controle de doenças na cafeicultura. Portanto, ao fi nal dessa aula iremos 

verifi car as formulações, modo de preparo e uso dos principais produtos 

alternativos usados na cafeicultura orgânica.
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5.3 Manejo de doenças
Vocês já sabem quais os principais fatores que podem infl uenciar a ocorrência 

e a intensidade de doenças no cafeeiro. Vamos recordá-las!

Então, as ocorrências das principais doenças na cafeicultura e as intensidades dessas 

doenças variam em função de fatores como: virulência do patógeno, resistência 

das plantas, espaçamento e densidade de plantio, grau de enfolhamento, carga 

pendente, estado nutricional do cafeeiro e fatores relacionados ao ambiente.

Para a cafeicultura orgânica, é fundamental uma integração de diversas medidas 

que visem evitar o surgimento dessas doenças ou o controle das mesmas. Desse 

modo, é fundamental o monitoramento constante da lavoura e do ambiente, 

para que haja tempo para defi nir as melhores estratégias. É importante você 

entender que, antes do controle com produtos alternativos, é fundamental 

aumentar a resistência do cafeeiro às doenças e, simultaneamente, promover 

condições menos favoráveis ao desenvolvimento dos patógenos.

As principais medidas para o manejo de doenças na cafeicultura orgânica estão 

elencadas no Quadro 5.3 abaixo.

Quadro 5.3:  Estratégias para o controle ecológico de
doenças na produção de café orgânico.

Tipo de controle Doença

Cultural

Ferrugem Cercosporiose Ascochita Phoma

Quebra-vento X X

Sombreamento X

Nutrição adequada X X X X

Genético Cultivares resistentes X

Produtos a base 
de Cobre

Hidróxido de cobre X X

Óxido cuproso X X

Sulfato tribásico de cobre X X

Caldas e
Biofertilizantes

Calda Viçosa e supermagro X X X X

Fonte: Lima, Moura e Mourão (2003, p. 140).

No Quadro 5.4 podemos, ainda, visualizar um resumo dos principais métodos 

culturais utilizados no controle de doenças do cafeeiro.
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Quadro 5.4: Métodos culturais para o controle de doenças.

Métodos de controle Doença

No campo

Destoca e preparo bem feito do solo Roseliniose (mal dos quatro anos)

Genético Ferrugem

Fertilização adequada Ferrugem, Cercosporiose, Phoma, Ascochyta e Amarelinho

Quebra-vento Phoma, Ascochyta, Mancha Aureolada, Antracnose

Adensamento Cercosporiose

Espaçamentos abertos Ferrugem

Desbrotas e podas Ferrugem

Evitar estresse hídrico e nutricional Amarelinho, Cercosporiose

Equilíbrio ambiental Ferrugem, Mancha Anular

Nos viveiros

Proteção contra frios Cercosporiose e Mancha Aureolada

Substrato rico e solo com textura adequada Rhizoctoniose e Cercosporiose

Controle da umidade Cercosporiose, Mancha Aureolada e Rhizoctoniose

Fonte: Carvalho, Cunha e Chalfoun (2005, p. 99).

5.4  Manejo de nematoides na
cafeicultura orgânica

O cultivo orgânico do cafeeiro em áreas que apresentam infestação de nema-

toides deve seguir duas orientações. Nessas áreas é necessária a introdução 

de plantas antagonistas.

Mas o que são plantas antagonistas?

Plantas antagonistas são aquelas que possuem substâncias capazes de afastarem 

ou inibirem a ação de nematoides. Essas plantas usadas em esquemas de rotação 

ou consorciação mostram-se muito atrativas, pois além do efeito antagônico, 

algumas são capazes de fi xar nitrogênio do ar. Todas as plantas antagônicas 

fornecem uma boa quantidade de matéria orgânica ao solo. São exemplos de 

plantas antagônicas a Mucuna Preta, a Mucuna Anã e a Crotalaria Spectabilis.

Outra medida que pode ser adotada em áreas com infestação é a utilização de 

mudas de C. arabica enxertadas sobre a cultivar resistente Apoatã.
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Após longas pesquisas na década de 1980, o Instituto Agronômico de Campinas 

(IAC), através do pesquisador Alcides Carvalho e sua equipe, lançou o café Apoatã, 

seleção de robusta com alta resistência ao nematoide. Apoatã, em tupi-guarani, 

signifi ca "raiz forte". E esse fortalecimento tem sido a solução para diversas áreas 

da cafeicultura paulista, paranaense e mineira (em menor escala). A técnica da 

enxertia em garfagem tem sido muito utilizada pelos produtores. O robusta serve 

como cavalo (com sua raiz). O cavaleiro (copa) será uma variedade da espécie 

arábica, que melhor se adaptar à região ou ao esquema de plantio do produtor.

Fonte: <http://www.iac.sp.gov.br/>. Acesso em: 7 out. 2010. 

O plantio de mudas certifi cadas impede a entrada de nematoides em áreas 

ainda não infestadas, portanto é fundamental que o cafeicultor orgânico opte 

por esse tipo de produto ao fazer a instalação de sua lavoura.

5.5  Produtos alternativos utilizados para o 
controle de pragas e doenças

5.5.1 Calda sulfocálcica
É um produto que possui como princípio ativo o polissulfeto de cálcio, que é 

obtido através da dissolução do enxofre em pó e da cal virgem ou hidratada.

A calda sulfocálcica possui ação fungicida, inseticida e acaricida e também 

ação “repelente” contra brocas que atacam tecidos lenhosos. Há estudos que 

demonstram redução de até 96% na oviposição do bicho-mineiro em plantas 

tratadas com esse produto. Apresenta também efeito nutricional às plantas, 

via aplicações foliares.

5.5.2 Calda viçosa
A calda viçosa é derivada da calda bordalesa, desenvolvida por pesquisadores 

da Universidade Federal de Viçosa. Possui, em sua formulação, diversos micro-

nutrientes, sendo indicada também para nutrição foliar do cafeeiro.
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É indicada para uma grande variedade de fi topatógenos do cafeeiro, dentre 

eles o agente causador da cercosporiose. É indicada também para o controle 

da ferrugem, Ascochyta e Phoma. A calda viçosa apresenta efeitos positivos 

também no controle de bicho-mineiro e ácaro-vermelho.

5.5.3 Nim (Azadirachta indica)
O óleo das sementes de nim possui um grande espectro de utilização como 

inseticida. Já foi detectada sua utilização no combate de mais de 400 pragas, 

incluindo a mosca branca, pulgões e besouro. Estudos indicam também sua 

utilização no combate a nematoides.

Além do óleo das sementes, outra forma de utilização é através do extrato de folhas.

A espécie Azadirachta indica A. Juss, popularmente conhecida como nim 

indiano e margosa, é uma árvore nativa da Índia, característica de clima tro-

pical. No Brasil, foi introduzida ofi cialmente em 1984 e, atualmente, pode ser 

encontrada em todas as regiões do País, com destaque para o município de 

Barreiras, no oeste da Bahia.

O grande atrativo do nim é o seu elevado conteúdo de azadirachtina, um 

princípio ativo que vem demonstrando grande efi cácia no combate a diversas 

pragas e doenças que atacam plantas e animais.

Fonte: <http://www.docstoc.com/docs/20855778/CULTIVO-E-USOS-DO-NIM-%28Azadirachta-indica-A-Juss%29>. 
Acesso em: 1 abr. 2014. 

Há uma série de outros produtos alternativos para o controle de doenças 

e pragas na cafeicultura. Os biofertilizantes, que servem para a nutrição do 

cafeeiro, conforme estudamos anteriormente, também podem ser utilizados 

para essa função. Outro produto que vem apresentando bons resultados é 

o silício. Há uma série de estudos que comprovam os efeitos positivos dos 

silicatos de cálcio e magnésio em promover resistência das plantas ao ataque 

de doenças, principalmente as fúngicas.
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1. Cite um método alternativo para manejo de pragas, outro para doenças 

e outro para plantas daninhas.

2. Qual relação você faria entre o manejo orgânico das moléstias na cafeicultura 

com o equilíbrio ecológico?

Resumo

Podemos aprender e, até mesmo rever nesta aula, alguns dos métodos 

alternativos no manejo das moléstias da lavoura cafeeira, assim como parte já 

havíamos visto na disciplina de Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Invasoras 

do Cafeeiro. Além de conhecermos os manejos aplicados à cafeicultura orgânica. 
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Aula 6 –  Conversão e certifi cação de 
cafés agroecológicos 

Objetivos 

Conhecer as etapas do período de mudança do sistema de produção 

convencional para o sistema de produção agroecológico.

Conhecer o processo de certifi cação e suas certifi cadoras.

6.1  Conversão/transição da cafeicultura 
tradicional para a cafeicultura orgânica

Para podermos iniciar esta aula, vamos entender o signifi cado da palavra 

“conversão”.

Podemos defi nir “conversão” como mudança, transformação. Portanto, con-

versão é o termo utilizado para caracterizar a mudança do sistema de produção 

convencional para um sistema agroecológico.

O processo de conversão apresenta aspectos normativos, biológicos e educativos.

Quando falamos em aspectos normativos, estamos nos referindo a uma série 

de normas que regulamentam o processo. Por exemplo, no caso da agricultura 

orgânica, para cultivos anuais, a propriedade deve cumprir um período de 

12 meses em processo de conversão; para culturas perenes, como é o caso 

do café, o período de manejo orgânico em que devera durar o período de 

conversão é de, no mínimo, 18 meses.

Esses períodos são válidos para o mercado nacional. Já para atender a legislação do 

mercado internacional, os períodos passam para 24 e 36 meses, respectivamente.

É importante entender que esse período de conversão precede a produção 

orgânica em si, ou seja, é o passo inicial do processo de certifi cação. 
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Em relação às questões normativas, é necessário um planejamento anual para 

que a conversão possa ser iniciada, portanto, um projeto de conversão deve 

ser previamente apresentado à empresa certifi cadora, que estabelecerá prazos 

e metas a ser cumpridos, o que vai determinar a duração do processo de 

certifi cação até a obtenção do selo de certifi cação.

Então, para podermos compreender melhor, o processo de transição tem início a 

partir do momento em que é feita a última aplicação de insumos não permitidos em 

uma propriedade agrícola até o momento do recebimento do selo de certifi cação. 

E o que vai determinar a duração desse período?

Bom, são vários os fatores que infl uenciam na duração do período de transição. 

Entre eles, podemos citar: o tamanho da área produtiva, das condições am-

bientais dessas áreas, principalmente em relação ao solo e recursos ambientais 

e o nível tecnológico do produtor. Quanto mais tecnifi cada for a área produtiva, 

maior vai ser o tempo necessário à conversão. No Quadro 6.1 abaixo podemos 

visualizar 4 estratégias de conversão existentes. A escolha de qual estratégia 

será adotada vai depender dos fatores que acabamos de estudar.

Quadro 6.1:  Possibilidades de estratégias de conversão
para a agricultura orgânica.

Estratégia de conversão Descrição

I –  Conversão radical e imediata de 
toda a propriedade

Eliminação imediata de insumos agroquímicos, com a substituição, sempre 
que possível por práticas ou insumos adotados na agricultura orgânica.

II –  Conversão radical de parte da 
unidade produtiva

Delimitação da área em separado a ser certifi cada para a produção orgânica, 
enquanto o restante é mantido com produção convencional.

III –  Utilização de unidade produtiva 
que dispensa conversão

Utilização, em geral, por meio de arrendamento, de área em pousio ou já 
certifi cada anteriormente para iniciar a produção orgânica.

IV –  Conversão gradual da
unidade produtiva

O objetivo principal não é a certifi cação da produção como orgânica, mas a busca 
de uma maior estabilidade do sistema de produção e uma consequente redução 
dos riscos inerentes à produção agrícola, com a adoção de práticas agroecológicas.

Fonte: Assis e Romeiro (2004, p. 147).

Então, podemos dizer que, além do aspecto humano, ou seja, da estratégia 

escolhida pelo produtor rural, a conversão também depende do tempo que a 

natureza requer para que todos os processos biológicos e educativos se unam.

De um modo geral, a conversão da cafeicultura tradicional para a orgânica 

deve ser feita em etapas. É muito difícil para uma propriedade convencional 

de grande porte sofrer uma conversão total em um espaço de tempo curto.
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A questão econômica pesa muito numa situação como essa, pois a produção pode 

sofrer um declínio, enquanto que o processo de conversão se realiza ao mesmo 

tempo em que ainda não há o ágio comercial que o café certifi cado recebe.

Além disso, a planta pode sofrer um estresse nutricional e sabemos que todas 

as vezes que as plantas sofrem qualquer tipo de estresse, fi cam mais suscetíveis 

ao ataque de pragas e doenças.

O ideal é realizar a conversão por etapas, iniciando pela substituição dos 

fertilizantes químicos pelos orgânicos. A propriedade pode ser dividida em áreas 

ou talhões o mais uniforme possível, planejando converter, a cada ano, de 20 a 

25% da área total.

Vamos dar uma olhada no Quadro 6.2 a seguir. Nessa tabela, temos um exemplo de 

uma propriedade que foi dividida em cinco talhões de café. Cada um desses talhões 

corresponde a 20% da área total que deverá sofrer o processo de conversão.

Nessa propriedade, o manejo nutricional do cafeeiro é realizado da seguinte 

forma: 3 aplicações de fertilizante mineral NPK em cobertura durante o ano. No 

1º ano em que foi iniciado o processo de conversão, o primeiro talhão recebeu 2 

adubações com fertilizantes químicos e, na terceira adubação, foi utilizado um 

produto orgânico. Os outros talhões foram adubados com fertilizantes químicos.

Esse processo é repetido no ano seguinte em outro talhão, enquanto que no 

1º talhão, ao invés de serem feitas duas adubações químicas, o processo foi 

invertido para duas adubações orgânicas e uma química. No 3º ano, todas 

as adubações nesse talhão devem ser orgânicas. Se forem respeitados outros 

critérios, esse talhão pode ser certifi cado no 5º ano de conversão. Já em relação 

aos defensivos químicos, esses devem ser substituídos imediatamente e substituí-

dos por produtos semelhantes aos que estudamos na aula anterior.

Não podemos considerar como “conversão” somente a simples substituição 

do adubo químico pelo convencional, mas é possível representar o início de 

uma mudança para alterar toda a unidade produtiva.
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Quadro 6.2:  Exemplo de um cronograma de substituição de fertilizantes 
em diferentes talhões de café em uma unidade em processo 
de conversão para agricultura orgânica.

Talhão Anos

1º ano 2º ano 3º ano 4º ano 5º ano 6º ano 7º ano 8º ano 9º ano

1
2 AQ + 
1 ORG

1 AQ + 
2 ORG

3 ORG 3 ORG CERT CERT CERT CERT CERT

2 CONV
2 AQ + 
1 ORG

1 AQ + 
2 ORG

3 ORG 3 ORG CERT CERT CERT CERT

3 CONV CONV
2 AQ + 
1 ORG

1 AQ + 
2 ORG

3 ORG 3 ORG CERT CERT CERT

4 CONV CONV CONV
2 AQ + 
1 ORG

1 AQ + 
2 ORG

3 ORG 3 ORG CERT CERT

5 CONV CONV CONV CONV
2 AQ + 
1 ORG

1 AQ + 
2 ORG

3 ORG 3 ORG CERT

Legenda:
2 AQ. + 1 ORG.: 2 adubações químicas e uma adubação orgânica;
1 AQ. + 2 ORG.: 1 adubação química e 2 adubações orgânicas;
3 ORG.: 3 adubações orgânicas;
CONV.: 3 adubações químicas;
CERT: talhão com certifi cação orgânica.

Fonte: Adaptado de  Ricci, Araújo e Franch (2002).

Em um estudo conduzido com produtores certifi cados de café orgânico fi liados 

à Associação de Cafeicultura Orgânica do Brasil (Acob), os pesquisadores 

Renato Linhares de Assis e Ademar Ribeiro Romeiro verifi caram que após 

o período de conversão, todas as lavouras manejadas organicamente 

apresentaram valores de produtividade compatíveis ou superiores às lavouras 

manejadas convencionalmente. Outro ponto importante verifi cado foi que 

o ágio recebido pelos produtores no mercado de produtos orgânicos variou 

entre 20% e 70%, com média de 33%. Os maiores ágios foram concedidos a 

empresários denominados “capitalistas”, enquanto os produtores familiares 

receberam ágios menores. Para conhecer melhor os dados desse estudo, visite: 

<http://orgprints.org/20910/1/Assis_Agroecologia.pdf>.
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6.2 Certifi cação
Em nossas aulas, já usamos várias vezes a palavra “certifi cação”. Mas, o que sig-

nifi ca esta palavra e qual a importância da certifi cação para o café agroecológico?

Até agora, em nossas aulas, estudamos alguns modelos de agricultura agroecológica 

e manejo de café orgânico. Verifi camos quais são os diferenciais na produção do café 

orgânico para o convencional e as principais características do produto orgânico. 

Mas, como o consumidor pode verifi car essas características dos produtos orgânicos 

no momento em que ele efetua a compra, ou melhor, como o consumidor pode 

saber se esta ou não adquirindo um produto agroecológico/orgânico?

Nesse momento é que entra o papel da certifi cação, que pode ser considerada uma 

garantia de que o produto que possui uma rotulagem com indicação de sua proce-

dência tenha sido produzido segundo características agroecológicas específi cas.A 

certifi cação pode ser considerada, então, como um procedimento de fi scalização 

e inspeção, tanto das propriedades agrícolas quanto dos processos de produção.

A garantia se um produto é ou não certifi cado ocorre através de um selo ou 

certifi cado, que deve estar localizado na embalagem do produto. A emissão 

desse selo ou certifi cado, tal como exemplo da Figura 6.1, além de reduzir 

dúvidas em relação à qualidade dos produtos, ainda oferece uma série de 

informações fundamentais ao consumidor.

Figura 6.1: Selo de certifi cação IBD orgânico.
Fonte: <http://ibd.com.br/pt/media/img/logoCertifi cadoIBDOrganico.png>.  Acesso em: 1 abr. 2014.
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Consulte o site da IFOAM: 
<http://www.ifoam.org/> e 

saiba mais sobre essa entidade.
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E quem é responsável pela certifi cação?

Existe uma série de agências que são responsáveis pela certifi cação. Essas 

agências podem ser locais, internacionais ou parcerias entre elas. Há casos em 

que as certifi cações são realizadas por grupos de produtores, apenas para a 

comercialização em pequena escala, sem foco nas exportações.

Essas agências precisam ser cadastradas à IFOAM, para que o selo de certifi cação 

obtenha um reconhecimento internacional. IFOAM é uma Federação Internacional 

de Movimentos de Agricultura Orgânica e sua atuação é a de determinar os 

delineamentos básicos para sistemas produtivos agroecológicos, além de servir 

como uma plataforma de cooperação e intercambio internacional.

E o produtor, como ele deve fazer a certifi cação?

A partir do momento que um produtor pretende obter uma certifi cação, a 

primeira coisa que ele precisa fazer é associar-se a uma certifi cadora. Nessa 

certifi cadora, o produto vai encontrar uma série de informações sobre as normas 

técnicas de produção.

O produtor deve apresentar à empresa certifi cadora um projeto de produção e 

manter registros atualizados de todas as atividades da propriedade, incluindo 

origem de todos os insumos utilizados.

A certifi cadora faz uma série de inspeções na propriedade. Algumas dessas 

visitas são programadas, enquanto outras são realizadas sem o prévio aviso ao 

produtor. A partir dos relatórios obtidos durante as visitas, a certifi cadora vai 

ter subsídios para conceder ou não o selo de certifi cação.

Cada empresa certifi cadora possui seus padrões de certifi cação, ou seja, 

parâmetros próprios que cada certifi cadora utiliza para a concessão do selo. O 

produtor precisa conhecer bem as normas e padrões para que sua certifi cação 

seja concedida de forma rápida e segura.
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Consulte o site:<http://www.
agricultura.gov.br> e leia, na 
íntegra, o Decreto nº 6323.
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6.3  Principais certifi cações aplicadas no 
Brasil para a cafeicultura

6.3.1 Certifi cação orgânica
A certifi cação orgânica é uma das maiores e mais importantes certifi cações da 

cafeicultura agroecológica. Além de garantir ao consumidor um produto isento 

de agroquímicos, este selo garante um produto resultante de uma agricultura 

capaz de assegurar a qualidade do ambiente. 

São várias as instituições que fornecem o selo de certifi cação orgânico no Brasil, 

na maior parte, o selo orgânico é destinado às diversas formas de agricultura 

agroecológica, como a orgânica, natural, permacultura, biodinâmica, biológica.

De um modo em geral, a certifi cação orgânica prioriza produtos saudáveis, 

produzidos em ambientes com tecnologia capaz de otimizar os recursos 

naturais e socioeconômicos.

Além da conservação ambiental e do solo, o bem-estar dos trabalhadores é 

muito importante para a certifi cação orgânica, assim como a inclusão e garantia 

dos mesmos à moradia, alimentação, condições salariais e sociais respeitadas.

Em dezembro de 2007 foi assinado o Decreto nº 6323, regulamentador da lei 

nº 10.831. A partir desse decreto, a agricultura orgânica no Brasil passou a ter 

critérios para o seu funcionamento, desde a produção até a venda.

Por esse decreto, foi criado o Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade 

Orgânica, que é composto pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), órgãos de fi scalização dos estados e organismos 

de avaliação da conformidade orgânica. Cabe ao ministério credenciar, 

acompanhar e fi scalizar os organismos. Já os organismos, mediante prévia 

habilitação do MAPA, farão a certifi cação da produção orgânica e deverão 

atualizar as informações dos produtores para alimentar o cadastro nacional 

de produtores orgânicos. Esses órgãos, antes de receber a habilitação do 

Ministério, passarão por processo de acreditação do Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro).

Fonte: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Decreto/D6323.htm>. Acesso em: 10 set. 2010. 
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Consulte o site da Utz Certifi ed: 
<http://www.utzcertifi ed.org>.

Além de informações 
detalhadas do processo de 

certifi cação, há uma lista com 
os produtores e compradores 

certifi cados em todo o mundo.
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6.3.2 Certifi cação Utz Kapeh
A Utz Certifi ed é uma fundação sediada na Holanda e trabalha exclusivamente 

com café. O termo Utz Kapeh é derivado da língua malaia e signifi ca “café bom”.

Uma das principais características dessa certifi cação é o fato de ressaltar bastante 

a produção sustentável de café, uma vez em que prioriza o bem-estar dos 

trabalhadores, garantindo aos mesmos o acesso a saúde e educação.

Basicamente, o programa de certifi cação Utz Kapeh envolve critérios econômicos, 

sociais, culturais e ambientais. Os produtores são capacitados, tornando-se 

responsáveis. Esses produtores responsáveis são colocados em contato com 

compradores também responsáveis.

Em síntese, para a certifi cação, um conjunto de exigências administrativas e 

técnicas são cobrados ao longo de toda a cadeia produtiva. Essas exigências 

visam assegurar a rastreabilidade do café produzido, ou seja, o conhecimento 

das origens do café produzido.

Os produtores de café são certifi cados pela Utz Certifi ed a partir do momento 

em que um certifi cador independente aprovado pela certifi cadora determina 

que o produtor atenda às exigências do Código de Conduta Utz Certifi ed. Essa 

inspeção deve ser realizada anualmente.

Um produtor de café com certifi cação Utz Kapeh realiza a venda de seu produto a 

um comprador registrado pela Utz Kapeh. O vendedor e o comprador negociam 

os detalhes do contrato, incluindo o prêmio pago à certifi cação. O prêmio é a 

diferença entre o preço acordado e o preço que o mesmo café teria recebido se 

não fosse certifi cado. A Utz Kapeh não interfere nos preços de comercialização.

Depois de realizada a venda, o produtor fornece as informações da venda e 

do contrato à Utz Kapeh e negociam entre si os detalhes do contrato e do 

prêmio que será pago à certifi cação Utz Kapeh. Essas informações são feitas 

através de um Anúncio de Venda no Sistema de Rastreabilidade Utz Kapeh. 

Após receber o Anúncio de Venda, a Utz Kapeh atribui um número único de 

rastreamento ao contrato e o envia de volta ao produtor, que o encaminha ao 

primeiro comprador do café. Esse número é a identidade do lote de café e o 

acompanha ao longo de toda a cadeia, constituindo um elemento chave para 

a comercialização e rastreabilidade do café certifi cado Utz Kapeh, devendo ser 

informado e enviado a cada comprador de café membro da cadeia.
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6.3.3 Certifi cação EurepGap
A EuropepGap é uma iniciativa privada de certifi cação, criada por uma união 

entre as maiores redes de supermercado da Europa. A sede da entidade 

localiza-se na Alemanha.

O termo Gap é uma abreviação para good agricultural pratices, ou seja, boas 

praticas agrícolas.

A certifi cação no sistema EurepGap constitui uma garantia de venda do produto, 

uma vez que a entidade é formada pelos maiores supermercados europeus, 

ou seja, após um determinado tempo, apenas quem é certifi cado conseguirá 

vender para essas redes.

Existe uma série de padrões de produção e conduta desenvolvidos pela EurepGap, 

mas são aceitos critérios desenvolvidos por outras certifi cadoras. As normas de 

conduta desse sistema foram adaptadas para dar origem à certifi cação Utz Kapeh.

O protocolo EurepGap não estabelece métodos a serem utilizados para as 

ações dos produtores. As ações mais promovidas pelos produtores que causem 

o mínimo impacto ambiental são reconhecidas pelo sistema de certifi cação. 

Desse modo, práticas como o Manejo Integrado de Pragas e outras de manejo 

sustentável são bem vindas. O protocolo EurepGap também estimula a utilização 

do projeto APPCC (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), desenvolvido 

para garantir a produção de alimentos seguros à saúde do consumidor.

6.3.4 Certifi cação RAS
A RAS, que signifi ca Rede de Agricultura Sustentável, é uma rede latino-americana 

composta por organizações não governamentais conservacionistas. No Brasil, 

possui como um dos representantes, o Imafl ora. A partir de meados do ano 

2000, passou a utilizar o selo Rainforest Alliance, o mesmo nome da entidade 

norte-americana líder nos processos de auditoria.

A função da RAS é promover atividades agrícolas com responsabilidade 

socioambiental e esse projeto é realizado através da certifi cação de propriedades 

com projetos de agricultura sustentável.

A RAS trabalha com certifi cação para vários produtos e o café é o que vem 

apresentando maior crescimento pelo avanço dessa certifi cação.
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Consulte o site do Imafl ora: 
<http://www.imafl ora.org>. 
Neste site, é possível obter as 
normas para certifi cação RAS 
e conhecer alguns projetos já 

implantados.
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A certifi cação RAS é conhecida como um dos mais rígidos e completos padrões 

de sustentabilidade para a cultura cafeeira e é um dos poucos modelos de 

certifi cação com benefícios comprovados para a biodiversidade.

Para a certifi cação, a propriedade agrícola é avaliada em 90 critérios. Esses critérios 

são distribuídos segundo nove princípios gerais, que podemos visualizar abaixo:

1. Sistema de gestão ambiental e social

2. Conservação de ecossistemas

3. Proteção da vida silvestre

4. Conservação dos recursos hídricos

5. Tratamento justo e boas condições de trabalho

6. Saúde e segurança ocupacional

7. Relações com a comunidade

8. Manejo Integrado do Cultivo

9. Manejo e conservação do solo

10. Gerenciamento integrado de resíduos

6.3.5 Certifi cação 4C
A sigla signifi ca “Código Comum para a Comunidade Cafeeira” e mostra-se 

como uma nova diretriz para cadeia do café. 

Esse código pode ser entendido como o que congrega o maior número de 

pessoas e entidades possível, pois tem uma importante atuação das grandes 

investidores e indústrias mundiais relacionadas ao café.

O projeto 4C foi idealizado em 2003, com maciços incentivos de empresas como 

Nestlé, Sara Lee, Kraft, entre outras e a ideia principal é promover uma maior 

sustentabilidade no setor cafeeiro. Essas grandes torrefadoras de grãos se com-

prometem a comprar, a cada ano, volumes cada vez maiores de café certifi cado.
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Consulte a página <http://www.
slideshare.net/acenpp/guia-4c-
verso-30> para ter acesso ao 
Guia do Código Comum para a 
Comunidade Cafeeira.
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A ideia central do projeto 4C é todo o setor cafeeiro, ou seja, cafeicultores, 

exportadores, torrefadores, varejo, sindicatos, governo etc., unirem-se com o 

objetivo de promover a sustentabilidade de todo o setor cafeeiro. Essa promoção 

da sustentabilidade deve ser gradual e, ao usar o termo sustentabilidade, o 

projeto engloba a parte social, ecológica e econômica da cafeicultura. Assim, 

os pilares de sustentação do projeto são baseados num código de condutas, 

regras de participação para compradores e indústria, mecanismos de suporte 

e orientação para produtores, mecanismos de verificação da conduta e 

participação governamental. Assim, os principais objetivos do programa são:

• promover o acesso a boas práticas agrícolas e de administração, princi-

palmente a pequenos produtores;

• estabelecer uma rede de aprendizagem global, com trocas de experiências 

e conhecimentos sobre a cadeia produtiva do café;

• tornar a atividade cafeeira o mais transparente possível, para que possa 

ser rastreada em todas as etapas de seu processo de produção;

• promover atividades com objetivo de aumentar e melhorar a sustentabi-

lidade da cadeia produtiva.

Em comum, todos os membros do projeto 4C comprometem-se a coibir 

práticas de produção que são consideradas inaceitáveis. Dentre essas práticas, 

podemos destacar: utilização de mão de obra infantil ou trabalho escravo, 

desmatamentos, o uso de pesticidas banidos, entre outras.

Ao mesmo tempo, os princípios e critérios do programa auxiliam o produtor 

a visualizar quais etapas de sua produção precisam ser melhoradas, para 

incrementar os critérios de sustentabilidade.

Outro ponto bastante positivo desse projeto é que disponibiliza e incentiva os 

produtores a se capacitarem, através de cursos, palestras e orientação profi ssional.

Muitas torrefadoras e cooperativas brasileiras já comercializam cafés certifi cados 

pelo projeto 4C. Estima-se que, num futuro próximo, todo o café exportado 

deverá ter, no mínimo, essa certifi cação.

Cafeicultura_Agroecologia_Livro.indb   81Cafeicultura_Agroecologia_Livro.indb   81 24/09/14   11:1424/09/14   11:14



Cafeicultura Agroecológicae-Tec Brasil 82

1. Qual o período exigido por lei nacional e internacional de conversão do 

sistema de produção de café convencional para o orgânico?

2. Crie e exemplifi que um sistema de produção de café que atenderia 

uma das certifi cadoras estudadas nesta aula, não se esqueça de dizer 

qual a certifi cadora.

Resumo

Fechando esta aula e a disciplina, estudamos que ocorre um período de 

transição entre o sistema de produção convencional para o agroecológico. 

Observamos ainda que, quando você trabalha com algum tipo de produção 

agroecológica, seu café pode passar a ser certifi cado, ou seja, é possível receber 

um selo que especifi ca a origem e a qualidade do produto. 
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