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O Programa Nespresso AAA Sustainable Quality foi criado em 2003 em 

parceria com a Rainforest Alliance, com o objetivo principal de garantir 

o futuro dos cafés de alta qualidade, das fazendas e das comunidades, 

utilizando uma abordagem holística que considera a harmonia das 

melhores práticas de produção agrícola e a proteção e conservação 

da natureza dentro dos pilares da qualidade, sustentabilidade e pro-

dutividade.

Na abordagem de melhores práticas agrícolas foi adotado o manejo 

integrado do cultivo, focado na manutenção da saúde da planta, com 

a implementação de programas de fertilização e de manejo integrado 

de pragas e doenças que priorizem formas de controle localizadas e 

naturais, reservando a utilização de agroquímicos como última op-

ção. Esta abordagem propiciou a adoção de melhores práticas pelas 

fazendas que ocasionaram a redução ou eliminação de grande parte 

de defensivos agrícolas e grandes avanços no manejo de matos e solos, 

assim como adoção de práticas orgânicas pelas fazendas.

Um dos principais motivadores da Nespresso é a inovação e dentro 

do manejo agrícola e da produção nas fazendas de café, buscamos 

uma agricultura racional que seja um reflexo das boas experiências e 

INTRODUÇÃO
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sabedoria do passado, aliada às novas tecnologias e inovações do fu-

turo. Num cenário atual de mudanças climáticas e eventos climáticos 

extremos que elevam os riscos para a sustentabilidade da cafeicultura, 

é necessário adotar uma visão sistêmica e diferenciada, adotando no-

vas práticas de manejo agrícola e ambiental, assim como uma estra-

tégia de paisagens.

Dentro deste contexto, apresentamos o nosso conceito de agricultura 

regenerativa, como um conjunto de princípios, práticas e resulta-

dos que promovem os serviços ecossistêmicos: com a manuten-

ção de solos vivos e saudáveis, conservação da biodiversidade, 

sequestro de carbono e provisão de água. Este conceito é dinâmi-

co e será consolidado durante a execução das ações em campo nas 

fazendas.

Para trazer a agricultura regenerativa para o Programa AAA, elabora-

mos em parceria com o Imaflora, o presente Módulo “TASQ REGENE-

RATIVA” que será implementado em todas as fazendas do Programa 

AAA. A TASQ REGENERATIVA é uma nova forma da Nespresso tra-

balhar com as fazendas e servirá também como fonte de pesquisa 

para os nossos parceiros.
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ESCOPO

A TASQ REGENERATIVA é aplicada aos sistemas de produção agrícola e de 

gestão de paisagens implantados nas fazendas AAA. Seu escopo inclui todas 

as etapas dos processos produtivos e áreas de conservação dentro dos limites 

da fazenda, com ênfase no café. 

É importante ressaltar que esse Módulo da TASQ é uma ferramenta de tra-

balho focada na produção de resultados específicos e não tem relação com 

a TASQ anterior que tinha como objetivo a avaliação da conformidade em 

relação a critérios identificados. Nesse contexto, o escopo de trabalho das fa-

zendas será a adoção dos princípios e práticas aqui detalhados, acarretando 

em resultados que serão monitorados especialmente nos solos, biodiversi-

dade, água e sequestro de carbono. 

O escopo também pode abranger atividades e impactos fora dos limites da 

fazenda, tais como relações com comunidades locais e vizinhas, interação com 

áreas protegidas próximas e formação de corredores biológicos ou zonas de 

amortecimento e proteção da biodiversidade. 
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REGRAS DE
DESEMPENHO

De acordo com a TASQ REGENERATIVA, as fazendas serão classificadas e divid-

idas em três grupos de acordo com o respeito aos princípios e aos resultados 

alcançados.

Os critérios de divisão utilizarão os seguintes indicadores:

a) Cumprimento de 100% dos seis princípios de agricultura regenerativa;

b) O cumprimento dos critérios será dividido em cinco níveis com 

atribuição dos pontos respectivos, de acordo com a adoção de cada 

prática tendo em vista a área total de café da fazenda, sendo 0 (0 a 

19%), 1 (20 a 39%), 2 (40 a 59%), 3 (60 a 79%), 4 (80 a 100%).

1) FUNDAMENTAL: <100% dos princípios

2) EM TRANSIÇÃO: 100% dos princípios e 10% dos resultados

3) AVANÇADO: 100% dos princípios e mais do que 80% dos resultados
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PRINCÍPIOS

Todas as fazendas AAA devem respeitar os princípios da agricultura regenerativa, 

apresentados a seguir:

1 - VISÃO SISTÊMICA E DE PAISAGEM
NA TOMADA DE DECISÃO

1.1 ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 

O sistema de gestão da propriedade avalia os riscos, vulnerabilidades climá-

ticas e inclui planos de adaptação e mitigação a essas mudanças?

Objetivo do critério: Planejamento e Adoção de medidas para adaptação e 

mitigação dos efeitos causados pelas mudanças climáticas. 

Comentários/Exemplos de medidas: As propriedades agropecuárias analisam 

informações disponíveis sobre as variações climáticas e seus efeitos extremos 

predeterminados, de forma a planejar medidas de prevenção a eventos extre-

mos climáticos. Sugere-se que essas informações sejam coletadas seguindo 

três etapas.

• A primeira etapa é a avaliação de riscos, como por exemplo, o levanta-

mento de condições climáticas adversas e consequente evento extremo 

(ex. Seca, chuva de pedra, inundação, vento forte etc.) que possam acon-

tecer e avaliação de risco de ocorrência e severidade de cada evento.
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• A segunda etapa é planejar medidas de adaptação para reduzir a vulnera-

bilidade dos ecossistemas e da população local contra os efeitos atuais ou 

esperados das mudanças climáticas.

• A terceira etapa é mitigar as emissões de GEE com planejamento e im-

plementação de práticas que emitam menos, e outras que favoreçam o 

sequestro de carbono. 

• Possuir equipamentos e equipe treinada para cenários de extremos cli-

máticos (brigada de incêndio, reservatório de água de emergência, reser-

vatórios de água de chuva, monge ou ladrão de represa bem dimensiona-

do, seguro agrícola etc).

Para maiores informações esclarecimentos do critério 1.1, consulte o Anexo 1

1.2 EMISSÕES DE GEE: 

Práticas para reduzir as emissões de gases do efeito estufa e incrementar a 

captura de dióxido de carbono são implantadas na propriedade?

Objetivo do critério: Adoção de práticas que contribuem para reduzir a emis-

sões de gases de efeito estufa e sequestro de carbono.

Comentários/Exemplos de práticas: Monitorar o uso de fertilizantes nitroge-

nados, reduzir o volume de N sintético utilizado. Manejo da cobertura do solo, 

plantio de árvores ou outras plantas perenes, aquisição e manejo apropriado 

de fertilizantes e combustíveis, manejo de plantas de tratamento de águas re-

siduais, manejo integrado de resíduos, uso de tecnologias limpas, uso eficien-

te de energia, melhoramento de práticas de preparação de solos, participação 
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em iniciativas locais ou regionais dirigidas à redução de gases do efeito estufa 

ou à captura de dióxido de carbono. Usar nitrogênio de fontes de que emitem 

menos GEE como: ureia protegida, sulfato de amônio, fertilização orgânica e 

adubação verde

1.3 MANEJO DO TALHÃO: 

As atividades como fertilização, controle de pragas e doenças e podas são 

planejadas e executadas de acordo com uma visão sistêmica de cada talhão 

na paisagem?

Objetivo do critério: Otimização de recursos e equilíbrio agroecológico da pro-

dução e consequentemente da rentabilidade da cultura. 

Comentários/Exemplos de práticas: As práticas agrícolas são planejadas por 

talhão considerando aspectos químicos, físicos e biológicos do solo, relevo, 

vegetação, fontes de água, assim como ecossistemas naturais e outros sis-

temas agrícolas do entorno e seus resíduos. As práticas agrícolas que otimi-

zam o uso dos recursos prevalecem sobre a maximização ou intensificação 

da produção, assim conservando fertilidade, estrutura e biologia dos solos, 

regulando e purificando as fontes de água, não contaminando habitats com 

nutrientes e outros insumos sintéticos, emitindo menos GEE, potencialmen-

te sequestrando carbono e ciclando nutrientes de fontes orgânicas, inclusive 

proveniente de resíduos internos e externos a fazenda. Exemplos de práticas 

que podem ser planejadas: planejamento de longo prazo para cada talhão 

com monitoramento da produtividade anual; usar diferentes técnicas de poda 
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quando possível e necessário; adubação que repõe a extração de nutrientes e 

fornece nutrientes de fontes orgânicas ou lentamente disponíveis (ou parcela-

do) conforme necessidade da cultura; teor de carbono no solo é monitorado 

e mantido ou aumentado; evita-se compactação e erosão; talhões e seus car-

readores têm sistematização de solo para regular infiltração da agua ao invés 

de escorrimento. 

1.4 QUEBRA VENTO: 

Considera-se o uso de quebra vento nas divisões dos talhões?

Objetivo do critério: Ajudar a criar um microclima favorável na produção, di-

minuir a incidência do ataque de algumas doenças, proteger a lavoura de ven-

tos fortes, bem como servir de abrigo para polinizadores e inimigos naturais 

de pragas. 

Comentários/Exemplos de práticas: A posição ideal destas barreiras é aquela 

que atenda aos objetivos de reduzir a intensidade dos ventos secos ou frios 

e promover algum sombreamento no verão. A instalação de barreiras vege-

tais contra os ventos fortes ou moderados, mas constantes, exerce um efeito 

favorável à produção do cafeeiro. Outra vantagem da implantação de quebra-

-ventos é servir como abrigo para pássaros e insetos benéficos como inimigos 

naturais e polinizadores. Exemplo: quebra-vento com leguminosas, ofertando 

assim nitrogênio para o sistema, quebra-vento com produção de outras espé-

cies, como as frutíferas. 

Para maiores informações e esclarecimento do critério 1.4, consulte Anexo 2.
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1.5 MAPEAMENTO DA PAISAGEM: 

Mapeia-se os talhões e todos os ecossistemas para identificar áreas de risco, 

assim como ações para conservar recursos naturais e otimizar os serviços 

ecossistêmicos prestados pelo solo são planejadas?

Objetivo do critério: Identificar áreas de risco aos recursos naturais e facilitar 

o planejamento, execução e monitoramento das ações que protejam os recur-

sos naturais e otimizem serviços ecossistêmicos. 

Comentários/Exemplos de práticas: Os mapas detalham o uso do solo e auxi-

liam na visualização dos locais que precisam de ações de melhoria. Os riscos 

são indicados nos mapas e ações de melhoria são planejadas em pontos de 

erosão, áreas com ameaças de incêndio que necessitam de aceiro, carreado-

res que precisam de manutenção, fontes de água desprotegidas, corredores 

ecológicos ou quebra-ventos que precisam ser implantados e outros riscos 

relevantes para os talhões. 

As condições do solo dos talhões também são mapeadas para que o solo oti-

mize sua capacidade de produzir, ciclar nutrientes, estocar carbono, purificar 

a água e conservar a biologia do solo. Para isso, os talhões são mapeados con-

forme indicadores produtivos, químicos e físicos do solo. Talhões com baixos 

índices de produtividade, nutrientes, pH e matéria orgânica e com indícios de 

compactação são facilmente identificados e ações de melhoria do solo são 

priorizadas nessas áreas. 
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2 – PLANTAS ADAPTADAS  

2.1 ADAPTAÇÃO AO CLIMA E O SOLO: 

As cultivares plantadas são adaptadas às condições de clima e solo e ao sis-

tema de produção implantado?

Objetivo do critério: Reduzir a perda de produção e, consequentemente, renda. 

Comentários/Exemplos de práticas: Planejar as renovações e novos plantios 

considerando o histórico da região na escolha de novas cultivares. Uso de cul-

tivares com resistência/tolerância genéticas às condições climáticas extremas 

como seca, geada, frio, etc., e que apresentem boa adaptação ao tipo de solo 

e com alta produtividade.

2.2 RESISTÊNCIA A PRAGAS E DOENÇAS: 

As cultivares plantadas são reconhecidamente tolerantes ou resistentes às 

pragas e doenças mais danosas e, quando possível, a condições climáticas 

extremas?

Objetivo do critério: Diminuir quantidade utilizada de produtos químicos, re-

duzir o número de operações nas lavouras, reduzir o risco com perda na pro-

dutividade e, consequentemente, manter ou aumentar a produção.
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Comentários/Exemplos de práticas: Levantamento do histórico de pragas e 

doenças da propriedade e consideração do mesmo ao se realizar os planeja-

mentos de renovação e novos plantios das lavouras. Avaliação na escolha das 

cultivares dos quesitos resistência/tolerância às principais pragas e doenças 

do histórico da propriedade, boa adaptação ao clima e solo, alta produtividade 

e, de preferência, que possua resistência/tolerância às condições climáticas 

extremas. 

2.3 RENOVAÇÃO DE TALHÕES: 

Existe um plano para renovação de seus talhões, as cultivares planejadas 

para plantio são resistentes a pragas e doenças e adaptadas às condições de 

clima e solo e ao sistema de produção implantado?

Objetivo do critério: Ao planejar a implantação de um cafezal, deve-se esco-

lher cultivares que possuam características desejáveis como, por exemplo, re-

sistência a doenças, pragas e nematoides, adaptado às condições edafoclimá-

ticas, tolerância à seca, rusticidade, elevada produtividade e alta qualidade de 

bebida. Considerando tais características, deve- se dar preferência para as cul-

tivares resistentes à ferrugem, por se tratar da principal doença do cafeeiro. 

Para maiores informações e esclarecimentos dos critérios 2.1; 2.2 e 2.3; consulte 

Anexo 3.
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3 – AGRICULTURA CIRCULAR 

3.1 MANEJO DO MATO: 

O manejo de mato é realizado de maneira que haja a manutenção da estru-

tura e biologia do solo?

Objetivo do critério: Priorizar controle mecânico no manejo do mato, aprovei-

tando os benefícios desta técnica.

Comentários/Exemplos de práticas: O manejo mecânico do mato se realizado 

de forma adequada e planejada pode inibir o crescimento de plantas dani-

nhas na linha do café, aumentar os teores de matéria orgânica no solo, dimi-

nuir a temperatura do solo, reduzir a erosão, manter a umidade no solo, além 

de promover a ciclagem de nutrientes no solo. O mato deve ser manejado 

na época de maior concorrência com o cafeeiro, coincidindo com o período 

de máximo acúmulo de nutrientes, entre os meses de outubro/novembro e 

março/abril (período chuvoso). Esta época compreende os estágios de cres-

cimento e granação dos frutos. O manejo somente em faixas (ou nas linhas), 

também conhecido como trilhação, é o mais importante, porque o mato que 

cresce nessa faixa de solo desenvolve-se muito próximo ao cafeeiro, concor-

rendo diretamente por luz, água e nutrientes, além de atrapalhar a execução 
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da adubação. Este manejo consiste na manutenção das linhas de cafeeiros 

constantemente livres de mato. A largura da faixa mantida sem mato deve 

ser de 0,5 m de cada lado da linha. Durante o período chuvoso, em lavouras 

mecanizadas, recomenda-se que a trilhação das linhas seja feita por meio de 

capina com enxadas ou carpideiras e que o mato das entrelinhas seja periodi-

camente roçado.

Consultar: Tabela de Espécies de Mato, nas páginas 72 e 73 do Manual do 

Café Orgânico: (https://www.agrobiota.com.br/biblioteca) 

Práticas: 

1. Uso mínimo ou eliminação de herbicida.

2.  Quando usar herbicida, preferir aplicação localizada ao invés de todo ta-

lhão, assim como usar produtos menos tóxicos, menos persistentes no am-

biente e mais seletivos, realizando rotação de princípio ativo, nunca deixan-

do solo exposto ou suscetível a formação de limo e camadas superficiais de 

compactação.

3.  Controle mecânico e cultural prevalece. Controle menos intensivo no mo-

mento de menor competição por água, luz ou nutriente conforme clima e 

ciclo da cultura. 

4.  Diversidade de espécies de mato ao invés de uma ou poucas espécies.

5.  Introdução ou favorecimento de leguminosas e plantas de diferentes siste-

mas radiculares na entrelinha.

6.  Controle mecânico em período chuvoso deve minimizar riscos de compac-

tação e erosão.

7.  Roçada alternada das entrelinhas.
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3.2 USO DE HERBICIDAS: 

Promove-se a diminuição do uso de herbicidas? A recomendação de utiliza-

ção de controle químico conta com a assessoria de um profissional compe-

tente no assunto e que considera as características das plantas daninhas 

existentes na área para a escolha das moléculas, doses, área e tipo de apli-

cação?

Objetivo do critério: Promover o uso mínimo de herbicidas diminuindo grada-

tivamente ou eliminando seu uso. 

Comentários/Exemplos de práticas: Herbicidas são aplicados não mais que 

duas vezes ao ano, somente na linha do café e no preparo para a colheita em 

área total. A rotação dos mecanismos de ação é planejada para a prevenção 

e manejo da resistência do mato. Recomendações de aplicação são feitas por 

um engenheiro agrônomo, resguardando tanto o trabalhador quanto o pro-

dutor e ecossistemas.

Para maiores informações e esclarecimento do critério 3.2, consulte o Anexo4. 

3.3 CONTROLE BIOLÓGICO: 

Utiliza-se métodos de controle biológicos, culturais e comportamentais no 

manejo de populações de pragas e doenças?

Objetivo do critério: Diminuir a dependência do uso de agroquímicos no con-

trole das pragas e doenças.
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Comentários/Exemplos de práticas: Manutenção de quebra-ventos, uso de 

Beauveria bassiana, Metharhizium anisopliae para o controle da broca-do-ca-

fé, uso de feromônio sexual para captura de machos de bicho-mineiro.  

Consultar: Manual do Café Orgânico:

(https://www.agrobiota.com.br/biblioteca)

Para maiores informações e esclarecimento do critério 3.3, consulte o Anexo 5. 

3.4 RECICLAGEM DE RESÍDUOS ORGÂNICOS:

Recicla-se os resíduos orgânicos retornando-os para a lavoura?

Objetivo do critério: Incentivar o reaproveitamento de todos os resíduos or-

gânicos produzidos dentro da propriedade, ou até mesmo difundir a prática 

de implantação planejada de capineiras com espécies bioacumuladoras para 

elaboração de compostos enriquecidos de nutrientes. A inoculação com mi-

crorganismos benéficos é realizada na compostagem ou outro tratamento, 

reduzindo o tempo de decomposição e gerando um adubo orgânico de alto 

valor biológico e nutricional.

Comentários/Exemplos de práticas: Os exemplos de práticas que contribuem 

para a produção de fertilizantes orgânicos na propriedade podem ser: biodi-

gestor; retorno da palha do café, plantio de forragem, adubação verde e uso 

de plantas de cobertura nas entrelinhas, composto orgânico.



21

TASQ REGENERATIVA

3.5 PRODUÇÃO DE FERTILIZANTES ORGÂNICOS: 

É produzido parte significante da demanda por fertilizantes orgânicos e uso 

de resíduos orgânicos da região?

Objetivo do critério: Incentivar a produção de fertilizantes orgânicos dentro 

da propriedade.

Comentários/Exemplos de práticas: Biofertilizantes, integração com produ-

ção animal intensiva da região (aves, suínos, bovinos), adubação verde, capi-

neira de biomassa. 

4 – O SOLO É MANTIDO VIVO E SAUDÁVEL

4.1 EROSÃO: 

Executam-se ações de prevenção e controle a erosão do solo para minimizar 

ou eliminar sua ocorrência?

Objetivo do critério: Eliminar a erosão de solo para garantir a manutenção da 

vida e saúde dos solos da fazenda não apenas nas áreas de produção, mas em 

toda a propriedade.

Comentários/Exemplos de práticas: Áreas com erosão são recuperadas. Solos 

não são revolvidos, com exceção de reforma de talhões. Melhores práticas 
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de manutenção de estradas e carreadores: desvios de água da chuva, caixas 

secas, cobertura do solo com vegetação. 

Para maiores informações e esclarecimento do critério 4.1, consulte o Anexo 6. 

4.2 PERMEABILIDADE DO SOLO: 

Executa-se ações de prevenção e controle da compactação do solo?

Objetivo do critério: Evitar que o solo se torne cada vez mais compactado, 

pois isso pode acarretar diversos problemas na produção, dentre os principais 

estão a dificuldade de reposição de água do lençol freático e impedimento ao 

crescimento radicular.

Comentários/Exemplos de práticas: Realização de subsolagem em implanta-

ção de áreas novas. Cultivo de adubos verdes pivotantes que possuem capa-

cidade de descompactação de camadas subsuperficiais do solo (milheto, fei-

jão guandu, Crotalaria juncea, milho...). Evitar maquinário de peso exagerado, 

desnecessário para a operação e evitar uso de máquinas com o solo úmido.

Para maiores informações e esclarecimento do critério 4.2, consulte o Anexo 7. 
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4.3 FERTILIZAÇÃO: 

O programa de fertilização está fundamentado nas características e proprie-

dades dos solos e na amostragem e análises periódicas de solo e folhas. A 

gestão conta com a assessoria de um profissional competente no assunto?

Objetivo do critério: Adotar um manejo específico para cada parcela produtiva 

baseado em suas características para otimizar a produção, de preferência nor-

teando um processo de conversão de sistema para substituição de insumos 

externos. Também cabe ressaltar a inoculação de microrganismos eficientes 

no sistema, resultando em um melhor aproveitamento da água, maior desen-

volvimento de raízes área de exploração radicular por associação a fungos 

micorrízicos, melhor resultado em qualidade de bebidas pela associação de 

microrganismos eficientes na rizosfera, tanto pela dinamização do metabolis-

mo secundário quanto pela maior solubilização de nutrientes presentes an-

teriormente em formas indisponíveis. Menor incidência de doenças devido à 

exclusão competitiva de microrganismos indesejados. Além de apresentarem 

nas plantas e no solo o auxílio à produção de enzimas, aminoácidos, antioxi-

dantes e vitaminas. 

Comentários/Exemplos de práticas: Considerar sempre o histórico do talhão 

e o potencial de produção para aquela safra. Realização de análises químicas 

completas, pois geralmente as pragas e doenças são indicativos de manejo 

nutricional inadequado, fundamentado apenas em macronutrientes. Bem 

como utilização de inóculos de microrganismos eficientes. Manter o pH, Fós-

foro e Potássio em níveis que favoreçam a biologia do solo; usar Nitrogênio de 

fontes orgânicas, quando não possível usar fontes sintéticas parceladas ou de 
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liberação conforme a necessidade da cultura e baixa volatilidade; evitar picos 

de Nitrogênio. Manter a relação Carbono / Nitrogênio e Nitrogênio / Fósforo em 

níveis que favoreça a biologia do solo. Plantio de leguminosas na entrelinha.

CONSULTAR: Tabela 6.2 do livro Microbiologia do Solo:

(http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/109)

4.4 PRÁTICAS DE FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA: 

Utilizam-se práticas para incrementar os teores de matéria orgânica nos 

solos?

Objetivo do critério: Melhorar os níveis de matéria orgânica no solo. 

Comentários/Exemplos de práticas: Uso de composto orgânico; aplicação de 

cobertura morta; uso de plantas de cobertura nas entrelinhas; não revolvimen-

to do solo; manutenção do solo coberto a maior parte do ano; plantio direto; 

uso de produtos biológicos, uso de fertilizantes organominerais, dentre outros. 

Por exemplo, a adubação orgânica fornece nutrientes para as plantas pelo pro-

cesso de decomposição, mas seu maior benefício é alimentar os organismos do 

solo, que atuam na formação de agregados e poros, favorecendo a infiltração 

de água, a circulação de ar e a penetração das raízes. Outro benefício dessa 

prática é incrementar o teor de matéria orgânica do solo, aumentando sua ca-

pacidade de retenção de água e nutrientes.

Para maiores informações e esclarecimento do critério 4.4, consulte Anexo 8.
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4.5 BIOLOGIA DO SOLO: 

Realizam-se práticas específicas para incrementar a atividade biológica dos 

solos?

Objetivo do critério: Melhorar a atividade biológica do solo.

Comentários/Exemplos de práticas: Manter uma camada de matéria orgânica 

em decomposição sobre o solo (pelo menos nas linhas). Usar mais a roçadeira do 

que a trincha. Ajustar a relação Carbono / Nitrogênio dos adubos orgânicos utiliza-

dos. Manter teores ótimos de pH. Durante a realização da varrição, incorporar téc-

nicas que evitem o revolvimento excessivo da matéria orgânica em decomposição 

sobre o solo. Implantar espécies de plantas na entrelinha com diversidade radi-

cular e, quando possível, espécies arbóreas nas bordas dos talhões. Usar agentes 

biológicos benéficos como: EM, Bokashi, biofertilizantes, bactérias colonizadoras 

nos compostos orgânicos ou diretamente no solo.

A Embrapa desenvolveu uma tecnologia que agrega o componente biológico às 

análises de rotina de solos, ela é conhecida como BioAS. A partir da análise das en-

zimas arilsulfatase e beta-glicosidase, associadas aos ciclos do enxofre e carbono, 

respectivamente, funcionam como bioindicadores da saúde do solo. 

Para maiores informações e esclarecimento do critério 4.5, consulte o Anexo 9. 
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5 – OS HABITATS SÃO REGENERADOS E PRESERVADOS
 PARA CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE

5.1 BIODIVERSIDADE: 

Um planejamento para melhorar a arborização em áreas não destinadas a 

conservação são executadas?

Objetivo do critério: Melhorar o microclima da fazenda e aumentar a biodiver-

sidade.

Comentários/Exemplos de práticas: O planejamento deve ter um olhar para 

toda a fazenda e não só para as áreas de conservação e utilizar espécies que 

possuem função ecológica. Uma melhor condição arbórea na fazenda pode tra-

zer diversos ganhos para o microclima da fazenda além de manter ou aumentar 

a biodiversidade. O plantio de espécies arbóreas nas áreas produtivas é incen-

tivado (sem prejudicar a mecanização) porque além de trazer sombra por si só, 

pode propiciar diversos outros benefícios para o cafeeiro, dentre os quais se 

destacam: melhoria o microclima, fixação de nitrogênio, sequestro de carbono, 

aumento da biodiversidade, aumento dos níveis de matéria orgânica no solo, 

conectividade entre fragmentos de matas e aumento na qualidade do café, ate-

nuação de altas temperaturas, manutenção da umidade no solo, diminuição da 

temperatura na superfície do solo, dentre outros. 
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5.2 PROTEÇÃO AOS POLINIZADORES: 

Substâncias listadas como perigosas para os polinizadores não são apli-

cadas?

Objetivo do critério: Evitar o contato de inseticidas específicos com poliniza-

dores, especialmente abelhas.

Para maiores informações e esclarecimento do critério 5.2, consulte Anexo 10.

5.3 POLINIZADORES: 

Práticas que diminuem as ameaças à vida das espécies polinizadoras são 

adotadas?

Objetivo do critério: Preservar a vida dos insetos e outros polinizadores para 

que os mesmos contribuam para a manutenção da produtividade e principal-

mente melhorar a biodiversidade como um todo.

Comentários/Exemplos de práticas: Manejo do mato com roçada intercalar 

mantendo florada do mato, plantio de espécies benéficas a polinizadores (tan-

to arbóreas como arbustivas e rasteiras) nos quebra-ventos e bordas de ta-

lhões. Não podar ou roçar áreas não produtivas e bordas de talhões durante 

período de floração ou ninhada de abelhas nativas. Instalar colmeias ou ni-

nhos para abelhas nativas. Uso da polinização assistida com abelhas durante 

as floradas do café.  Não destruição e fragmentação de ecossistemas natu-

rais. Recuperação de ecossistemas naturais degradados.  Estabelecimento de 

corredores ecológicos.  Não introdução, contenção e diminuição de espécies 
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invasoras.  Uso criterioso de agrotóxicos: Aplicados somente quando os poli-

nizadores não estão ativos; Não são aplicados quando as plantas daninhas es-

tiverem em floração; Não são aplicados no período de florescimento do café; 

Se houver a utilização de colmeias, cobrir as mesmas durante aplicação de 

inseticidas.

6 - A AGRICULTURA CONTRIBUI PARA 
PURIFICAÇÃO E REGULAÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA

6.1 INFILTRAÇÃO DE ÁGUA: 

As estradas e carreadores são planejados para reter a água da chuva e evitar 

erosão? 

Objetivo do critério: Evitar a erosão, facilitar a infiltração e consequentemente 

contribuir para manter a reserva de água no lençol freático.

Comentários/Exemplos de práticas: Manter as beiras de estradas com cober-

tura verde e sem uso de herbicida. Não desviar a água das estradas direta-

mente para cursos de água. 

6.2 REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA: 

A água da chuva é coletada para reaproveitamento?

Objetivo do critério: Diminuir a dependência das fontes de água, evitar escor-

rimento superficial, erosão e assoreamento de fontes de água. 
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6.3 PREVENÇÃO DA CONTAMINAÇÃO: 

As adubações nitrogenadas e fosfatadas não excedem a capacidade do solo 

em reter e absorver os nutrientes?

Objetivo do critério: Evitar contaminação do lençol freático ou outras fontes 

de água por nutrientes.

Comentários/Exemplos de práticas: A aplicação de Nitrogênio deve ser redu-

zida em solo com pH < 6, podendo resultar em maiores perdas de nitrito na 

água e óxido nitroso no ar. As adubações fosfatadas devem ser realizadas 

para manter teores adequados de Fósforo no solo, sem exceder os limites 

adequados, principalmente em solos com baixo teor de argila, cuja capacida-

de de retenção é menor.

6.4 OTIMIZAÇÃO DO USO DE FONTES DE ÁGUA: 

O manejo nutricional é aplicado de forma a reduzir impactos potenciais ao 

meio ambiente e as pessoas?

Objetivo do critério: Realizar as operações de aplicação de fertilizantes e ou-

tros produtos com a máxima segurança tanto para quem realiza a aplicação 

quanto para o meio ambiente.

Comentários/Exemplos de práticas: A utilização de qualquer substância deve 

ser feita da maneira muito segura, deve-se evitar a contaminação do meio 

ambiente e das pessoas que realizam as operações.
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ANEXOS

1. ADAPTAÇÕES CLIMÁTICAS

Anualmente coletar informações relacionadas às principais fontes de emissão 

de GEEs na intenção de diminuir o uso de fertilizantes nitrogenados, uso de 

pesticidas, combustível fóssil para maquinaria, metano gerado dos resíduos e 

tratamento de águas e agricultura. 

Mapeamento do uso do solo para avaliação dos impactos causados pelo ma-

nejo do solo. Assim como os devidos treinamentos e educação. 

Promover, sempre que possível, o plantio de espécies nativas ou adaptadas 

a fim de regenerar naturalmente o ambiente e aumentar os estoques de car-

bono. 

Analisar e implementar opções para o tratamento de efluentes, para diminuir 

as emissões de metano e utilizar práticas para o armazenamento de água da 

chuva. 

Redução de emissões de óxido nitroso através do uso eficiente de fertilizantes 

nitrogenados. Considerar a produção de fertilizantes orgânicos e geração de 

energia de biomassa. Realizar práticas para manter ou aumentar suas reser-

vas de carbono nos solos implementando práticas de manejo, como a recicla-

gem dos resíduos culturais, cobertura permanente dos cultivos e otimizando 

a retenção e infiltração da água nos solos.
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2. QUEBRA VENTO

Segundo a Ficha Agroecológica “Quebra-Vento”, elaborada pela Coordena-

ção de Agroecologia do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA) o quebra-vento é uma barreira vegetal usada para proteger as plantas 

contra a ação de ventos fortes, além de proporcionar um ambiente favorável 

à produtividade das lavouras e dos animais. Criar um microclima adequado é 

fundamental para um bom potencial produtivo do cafeeiro. Assim, segundo 

o Manual do Café Orgânico, elaborado pela Nespresso em 2019, os quebra-

-ventos ajudam a proporcionar condições climáticas favoráveis. O quebra-ven-

to permanente é aquele onde as plantas são posicionadas em linha na dire-

ção perpendicular aos ventos predominantes. As árvores com as copas mais 

eretas, folhas pequenas e finas, troncos sem galhos até 3m de altura são as 

mais recomendadas para a formação do renque. O quebra-vento temporário 

é formado com plantas de ciclo anual, semeadas todos os anos, como giras-

sol e milho ou culturas permanentes como cana-de-açúcar e feijão guandu. A 

implantação ocorre durante a formação dos quebra-ventos permanentes e é 

importante nos três primeiros anos da lavoura do café. O objetivo principal do 

quebra-vento é reduzir a velocidade do vento. 

Para a sua implementação, é necessário plantar espécies formando uma bar-

reira perpendicular à direção dos ventos para proteção de cultivos e animais, 

sendo elas 2 a 3 vezes mais altas que os cultivos implementados e 20 vezes o 
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comprimento. A densidade do quebra-vento resultará na menor velocidade 

do vento. Recomenda-se que o quebra-vento tenha de 30 a 40% de perme-

abilidade de vento. A manutenção de quebra-ventos, cercas-vivas, faixas de 

vegetação natural ou a arborização do cafezal, com plantas apropriadas e de 

forma planejada, auxiliam na redução do ataque do bicho-mineiro, que tem 

preferência por locais mais secos e arejados com incidência de vento.

Quebra vento denso:
A área protegida é 10 a 15 vezes a altura do quebra vento.
O perigo é o vento cair sobre os cultivos.

Quebra-vento permeável:
A área protegida é 25 vezes a altura do quebra vento.
Os cultivos são mais protegidos.



34 SETEMBRO_ 2021

TASQ REGENERATIVA

3. RENOVAÇÃO DO TALHÃO

O parque cafeeiro brasileiro é formado por 80% de cultivares do grupo Mun-

do Novo e do grupo Catuaí, cultivares lançadas na década de 1950 e 1970. 

Possuem boa capacidade produtiva e são adaptadas a grande parte das áreas 

cafeeiras, porém são suscetíveis às principais pragas e doenças. 

Atualmente há mais de 130 cultivares de café registradas no RENASEM (Regis-

tro Nacional de Sementes e Mudas), cultivares que aliam alta capacidade pro-

dutiva com resistência/tolerância a pragas, doenças e fatores abióticos. Além 

disso, observa-se que grande parte das últimas cultivares desenvolvidas pelos 

melhoristas são de porte baixo ou médio.

A interação entre o ambiente de cultivo e a genética do café influência seu 

porte ou altura, pois plantas da mesma cultivar podem apresentar alturas di-

ferentes em regiões distintas. No caso do Catuaí Vermelho IAC 144, ele pode 

chegar a 3,0 metros de altura em regiões mais quentes e plantios irrigados 

como no Cerrado Mineiro e a 2,0 metros em plantios no Sul de Minas e São 

Paulo (Filho, et al., 2008).
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Parâmetros para a escolha da cultivar

O comportamento das cultivares é muito influenciado pelo ambiente de culti-

vo (condições edafoclimáticas, espaçamento, tratos culturais). Para a escolha 

de uma cultivar, deve ser levado em consideração: características das culti-

vares, condições edafoclimáticas da região, nível tecnológico do produtor, 

sistema de plantio. 

• Características da cultivar: Produtividade; resistência/tolerância a doen-

ças; resistência/tolerância a pragas; resistência/tolerância ao déficit hídri-

co; porte (Alto; Médio; Baixo); ciclo de maturação (Super precoce; Precoce; 

Médio; Tardio; Super tardio); qualidade de bebida.

• Condições edafoclimáticas da região: Relevo, Temperatura, Vento, Preci-

pitação, Altitude.

• Nível tecnológico do produtor: Adoção de tecnologia (irrigação, nutrição).

No link, poderão ser encontradas as características das diversas cultivares dis-

poníveis:

(http://www.consorciopesquisacafe.com.br/index.php/2016-05-27-17-07-18)
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CARACTERÍSTICAS

Produção Alta 

Porte Baixo

Vigor Alto

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome)

Elevada resistência a 
ferrugem

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não há informação

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não há informação

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Não há informação

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não há informação

Ciclo de maturação Médio a tardio

Cor do fruto Vermelho

Qualidade de bebida Ótima 

Resistência/tolerância a seca Tolerância a seca

IAC Catuaí SH3

(Fazuoli et al. 2015).

Fonte: Luiz Carlos Fazuoli. Fonte: Julius Caesar Mistro.
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CARACTERÍSTICAS

Produção Alta 

Porte Baixo

Vigor Alto

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Resistente 

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não há informação

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não há informação

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Sim

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não há informação

Ciclo de maturação Precoce 

Cor do fruto Vermelho

Qualidade de bebida Boa 

Resistência/tolerância a seca Não 

IAC 125 RN

É exigente em nutrição e água. Áreas que possam ocorrer déficit hídrico, a irrigação torna-se 
necessária. (Fazuoli et al. 2013).

Fotos: IAC 125 RN. Fonte: João Paulo Felicori Carvalho
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CARACTERÍSTICAS

Produção Alta 

Porte Baixo

Vigor Alto

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Alta resistência a ferrugem

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não há informação.

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Tolerância a pseudomonas

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Não há informação

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não há informação

Ciclo de maturação Tardio

Cor do fruto Amarelo

Qualidade de bebida Ótima 

Resistência/tolerância a seca Não 

Arara

Recomendações de plantio: O Arara tem sido plantado e está se adaptando em todas as regiões 
cafeeiras (Procafé, 2020; FERREIRA, 2020).

Fotos: Luiz Paulo Vilela
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Fotos: Luiz Paulo Vilela

CARACTERÍSTICAS

Produção

Porte Baixo

Vigor Alto

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Moderada

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Moderada

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Não

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não

Ciclo de maturação Intermediária

Cor do fruto Amarela

Qualidade de bebida -

Resistência/tolerância a seca Não 

Catucaí Amarelo 2SL

Recomendações de plantio: Adapta-se em todas as regiões produtoras, indicado para áreas pro-
pícias à phoma (Procafé, 2020).
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CARACTERÍSTICAS

Produção

Porte Baixo

Vigor Alto 

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Resistente 

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não 

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Moderada

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não 

Ciclo de maturação Intermediária 

Cor do fruto Vermelho escuro

Qualidade de bebida

Resistência/tolerância a seca

Acauã Novo

Recomendações de plantio: É indicada para regiões mais secas, para áreas infestadas com M. 
exigua e para locais onde o controle da ferrugem é muito importante. Tem apresentado bom 
comportamento na região do Alto Paranaíba e da Zona da Mata, em Minas Gerais e em Vitória 
da Conquista, na Bahia (Procafé, 2020).

Fotos: João Paulo Felicori Carvalho.
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Fotos: João Paulo Felicori Carvalho.

CARACTERÍSTICAS

Produção

Porte Médio

Vigor Alto 

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Não  

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não 

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não 

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Sim 

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Sim 

Ciclo de maturação Super tardio

Cor do fruto Vermelho 

Qualidade de bebida Boa 

Resistência/tolerância a seca Tolerância 

IPR 100
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CARACTERÍSTICAS

Produção Alta

Porte Baixo 

Vigor Alto 

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Sim

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não 

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não 

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Não 

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não

Ciclo de maturação Intermediário 

Cor do fruto Amarelo 

Qualidade de bebida Excelente

Resistência/tolerância a seca Não 

MGS Paraíso 2

EPAMIG, 2020.

Fotos: João Paulo Felicori Carvalho.
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EPAMIG, 2020.

Fotos: João Paulo Felicori Carvalho.

CARACTERÍSTICAS

Produção Alta 

Porte Baixo 

Vigor Alto

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Sim

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Não

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não

Ciclo de maturação Intermediária a tardia

Cor do fruto Vermelho

Qualidade de bebida Boa

Resistência/tolerância a seca Não

MGS Ametista
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CARACTERÍSTICAS

Produção Alta 

Porte Baixo 

Vigor Alto 

Resistência/tolerância a ferrugem 
(Hemileia vastatrix Berkeley & Broome) Sim

Resistência/tolerância a mancha de phoma 
(Phoma costaricences) Não 

Resistência/tolerância a mancha aureolada 
(Pseudomonas syringae pv. garcae) Não

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne exigua Não

Resistência/tolerância ao nematoide 
Meloidogyne paranaensis Não

Ciclo de maturação Intermediária 

Cor do fruto Vermelho 

Qualidade de bebida Boa 

Resistência/tolerância a seca Não 

MGS Aranãs

EPAMIG, 2020.

Fotos: João Paulo Felicori Carvalho.
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ACCASE PROTOX

Clodinafop

Diclofop

Fenoxaprop

Fluazifop

Haloxyfop

Propaquizafop

Quizalofop

Clefoxydim

Clethodim

Sethoxydim

Tepraloxydim

CAROTENO FOTOSSISTEMA ( FS ) Acifluorfen

Fomesafen

Lactofen

Oxyfluorfen

Flumioxazin

Flumiclorac

Oxadiazon

Sulfentrazone

Carfentrazone

Clomazone

Isoxaflutole

Norflurazon

Mesotrione

FS I FS II

Diquat

Paraquat

Ametryne

Atrazine

Cyanazine

Prometrine

Simazine

Metribuzin

Hexazinone

Diuron

Linuron

Propanil

Tebuthiuron*

Bentazon

Ioxynil

ALS EPSPS DIVISÃO CELULAR AUXINA

Chlorimuron

Halosulfuron

Metsulfuron

Nicosulfuron

Oxasulfuron

Pyrazosulfuron

Bispyribac

Azinsulfuron

Pyrithiobac

Iodosulfuron

Foramsulfuron

Imazapic

Imazamox

Imazapyr

Imazaquin

Imazethapyr

Cloransulam

Diclosulam

Flumetsulam

Flazasulfuron

Etoxysulfuron

Glyphosate

Sulfosate
RAIZ PARTE AÉREA 2,4-D

Dicamba

Fluroxypyr

Picloran

Triclopyr

Quinclorac

Ozyzalin

Pendimethalin

Trifluralin

Thiazopyr

Molinate
Thiobencarb

Acetochlor

Alachlor

Dimethenamid

MetolachlorGLUTAMINA

Amônio-

glufosinato

Fonte: Gazziero et al. Embrapa Soja

4. USO DE HERBICIDA

Na escolha do herbicida a ser utilizado é importante consultar a tabela do material elabo-

rado pela Embrapa “Tabela Periódica dos Herbicidas”. Vale destacar que herbicidas com o 

mesmo mecanismo de ação têm alta probabilidade de apresentar comportamento seme-

lhante quando da ocorrência de plantas daninhas resistentes.

A F

B

D

H

G

C1

K1

C2

N

TABELA PERIÓDICA DOS HERBICIDAS

NOME COMUM

C3

K3

E

O
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ACCASE PROTOX

Topic

Iloxan

Podium/Furore

Fusilade

Verdict

Shogun

Targa

Aura

Select

Poast

Aramo

CAROTENO FOTOSSISTEMA ( FS ) Blazer/Tackle

Flex

Naja/Cobra

Goal

Flumizin

Sumisoya

Radiant

Ronstar

Boral

Aurora

Gamit

Provence

Zorial

Callisto

FS I FS II

Reglone

Gramoxone

Gramocil

Ametryne *

Atrazine *

Bladex

Gesagard

Simazine *

Sencor

Velpar K/

Advance/

Hexaron

Diuron *

Afalon

Propanil *

Tebuthiuron*

Basagran/Banir

Totril

ALS EPSPS DIVISÃO CELULAR AUXINA

Classic/Smart

Sempra

Ally

Sanson

Chart

Sirius

Nominee

Gulliver

Staple

Equip Plus

Plateau

Sweeper

Countain

Scepter/Topgan

Pivot/Vezir

Pacto

Spider

Scorpion

Katana

Gladium

Glyphosate *

Zapp
RAIZ PARTE AÉREA 2,4-D *

Banvel

Starane

Padron

Garlon

Facet

Surflan

Herbadox

Trifluralin *

Visor

Ordran
Saturn

Fist/Kadett

Laço

Zeta

DualGLUTAMINA

Finale / Liberty

TABELA PERIÓDICA DOS HERBICIDAS

MARCA COMERCIAL

Fonte: Gazziero et al. Embrapa Soja
* Várias marcas comerciais ** Classsificação dos grupos químicos por letra, adotado pelo HRAC-Internacional. Produtos no mesmo 
retângulo tem alta probabilidade de apresentar comportamento semelhante, em casos de populações resistentes.
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5. CONTROLE BIOLÓGICO

Bicho mineiro (Leucoptera coffeela) é uma pequena mariposa cujas larvas for-

mam minas no interior das folhas do cafeeiro, causando lesões e perda de 

área foliar. Diversificar a vegetação para favorecer a presença dos inimigos na-

turais como os predadores: vespas (marimbondos), formigas e bicho-lixeiro; 

os parasitoides: vespinhas e os entomopatógenos: bactérias e fungos. Evitar o 

uso excessivo de fungicidas à base de cobre (principalmente em regiões mais 

suscetíveis ao bicho-mineiro). O controle com a utilização de feromônios sexu-

ais também pode ser utilizado no monitoramento e captura de pragas. 

Broca-do-café (Hypothenemus hampei) é um pequeno besouro que ataca os 

frutos do cafeeiro, onde forma galerias para realizar a postura de ovos. Os 

maiores prejuízos são causados pelas larvas que se alimentam das sementes, 

provocando perda de peso e qualidade do café beneficiado. O controle cultu-

ral é fundamental para evitar o aparecimento de brocas no cafezal, por isso, 

é importante recolher os grãos de café após a colheita pois podem abrigar a 

população nas seguintes safras. Diversificar a vegetação favorece a presença 

de inimigos naturais que controlam a população da broca-do-café, como: ves-

pinhas, formigas e tripes predadores, fungo Beauveria bassiana.

Ferrugem, uma doença causada pelo fungo Hemileia vastatrix que causa gran-

des prejuízos à cafeicultura. Seus primeiros sintomas são pequenas manchas 

de cor amarelo-alaranjada (com pulverulência) que aparecem na face inferior 

das folhas. A doença provoca intensa desfolha do cafeeiro e, consequente-

mente, perda de produtividade. O método de controle conhecido com maior 

eficiência é o uso de cultivares resistentes e os tratos culturais adequados. 
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Cercosporiose, também chamada de mancha-de-olho-pardo ou olho-de-pom-

ba, é uma doença causada pelo fungo Cercospora coffeicola que ataca folhas e 

frutos do cafeeiro. Nas folhas, ocorrem manchas circulares de cor marrom, 

com o centro cinza-claro, quase sempre envolvidas por um anel amarelado, o 

que lhe confere a aparência de um olho. Nos frutos, ocorrem lesões deprimi-

das de coloração marrom ou arroxeada, que começam a aparecer quando es-

tão ainda pequenos, aumentando o ataque no início de sua granação, perma-

necendo até o amadurecimento do fruto. A doença provoca danos em viveiros 

como queda de folhas e raquitismo das mudas. No campo, principalmente 

em cafezais jovens ou em lavouras estressadas, causa queda de folhas, seca 

de ramos produtivos, amadurecimento precoce, queda prematura de frutos, 

grãos chochos e perda na qualidade da bebida. Os controles culturais são fun-

damentais para evitar o aparecimento da doença. 
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6. EROSÃO

O processo erosivo pode ser definido segundo o livro “Planejamento Ambien-

tal” como a resistência do solo em ser removido e transportado. O uso inade-

quado durante as práticas agrícolas pode acelerar as perdas de solo ao decor-

rer do tempo, atividades como retirada de vegetação nativa, alta circulação 

de animais, manejo inapropriado de insumos, considerando também causas 

ambientais como clima, relevo e tipologia do solo. A exposição do solo a chuva 

e vento poderá acarretar no gradativo empobrecimento do solo.

A partir de análises, é possível identificar o processo de degradação do solo. 

Os indicadores são divididos em: 

FÍSICOS QUÍMICOS BIOLÓGICOS

Textura
Profundidade do solo
Horizonte superficial
Raízes
Densidade 
Taxa de infiltração
Capacidade de retenção de água

Carbono orgânico total
Matéria orgânica do solo 
N total
pH
Condutividade elétrica
N, P e K disponíveis 

C e N da biomassa microbiana 
N potencialmente mineralizável 
Taxa de respiração do solo 
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Algumas práticas podem ajudar no processo de recuperação das áreas degra-

dadas. 

PRÁTICA VEGETATIVAS EDÁFICAS MECÂNICAS

DEFINIÇÃO

Corresponde aos bene-
fícios da vegetação que 
promove uma proteção 
direta do solo, amenizando 
o impacto das gotas de 
chuva pela interceptação, 
dispersão, evaporação, 
aumento do atrito e dimi-
nuição da velocidade do 
escoamento superficial. A 
vegetação atua ainda for-
necendo matéria orgânica 
e nutrientes, incorporando 
carbono e favorecendo a 
atividade biológica do solo.

Tecnologias utilizadas para 
melhorar a fertilidade e as 
condições morfológicas do 
solo na fase de plantio e 
condução da lavoura, pos-
sibilitando um crescimento 
rápido e sadio das plantas 
que promovem uma maior 
cobertura e proteção do 
solo contra a chuva.

Tem como objetivo evitar 
o escorrimento da água 
da chuva pelo terreno, 
chamado de enxurrada, 
conduzindo o excesso de 
água por meio de terraços 
ou valetas, para locais 
protegidos com vegetação, 
bacias de retenção, onde 
será armazenada até sua 
infiltração, evaporação ou, 
ainda, ser utilizada por 
animais.

EXEMPLOS

Cobertura verde e morta;
Cordão vegetado;
Plantio em Faixas;
Consórcio de culturas;
Capina reduzida;
Quebra vento.

Fertilidade do solo – cor-
reção e manutenção com 
fertilizantes minerais e/ou 
orgânicos;
Preparo do solo e plantio 
– fazê-lo em curva de nível; 
Adubação verde;
Rotação de culturas;
Compostagem;
Controle de queimadas

Terraceamento;
Bacias de retenção;
Barraginhas;
Valetas ou canaletas;
Cordão de pedras;
Paliçadas (sacos de terra e/
ou madeira);
Escadas de dissipação;
Locação de estradas e ca-
minhos rurais (de terra).
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7. PERMEABILIDADE DO SOLO

A resistência do solo a penetração tenta representar a força que as raízes das 

plantas devem exercer para romper o solo (Aguiar, 2008), ela é influenciada 

diretamente pela densidade do solo, indicando assim o estado de compacta-

ção. Assim quanto mais poroso o solo estiver menos força a raiz terá que fazer 

para se desenvolver além da água infiltrar de maneira mais fácil mantendo a 

umidade do solo por mais tempo e contribuindo para aumento do nível do 

lençol freático. Segundo o documento “Compactação do Solo e Crescimento 

das Plantas”, elaborado pela Embrapa (2003), o autor, Pedro L.O. de A. Macha-

do define a compactação do solo como uma expulsão do ar do solo resultando 

em um rearranjo de partículas e como consequência, o aumento da densi-

dade. Esse fenômeno ocorre principalmente por atividades antropogênicas, 

sendo elas principalmente as ligadas à mecanização agrícola no campo, como 

o intenso tráfego de tratores. As principais práticas que contribuem melhorar 

a permeabilidade do solo são: minimizar a prática de revolvimento do solo; 

aumentar os níveis de matéria orgânica no solo; plantio de espécies forra-

geiras e ou leguminosas nas entrelinhas; rotação de plantas nas entrelinhas; 

diminuição do trânsito de máquinas nas lavouras, dentre outras. Os principais 

problemas observados com a compactação do solo são (Camargo, 1981; Tor-

res & Saraiva, 1999): Resistência no crescimento em profundidade das raízes; 

redução de aeração do solo, podendo causar falta de oxigênio para as raízes; 

menor disponibilidade de água e nutrientes. Para identificar se o solo está 

compactado, normalmente são utilizadas três maneiras: 
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• Visualização no solo: Pode-se usar o pé de arado ou pé de grade; observar 

o empoçamento de água da chuva; aumento da necessidade de potência 

do trator para os cultivos. 

• Visualização na planta: emergência e crescimento das culturas; coloração 

das plantas; queda de produtividade.

• Investigação no solo: resistência ao penetrômetro. Os penetrômetro indi-

cam apenas se uma camada compactada existe ou não, mas não oferece 

nenhuma indicação sobre a magnitude de penetração das raízes na cama-

da compactada.

A compactação do solo ocorre principalmente por atividades antropogênicas. 

A compactação do solo é uma deformação volumétrica que promove altera-

ções nas propriedades físicas e mecânicas do solo, modificando a relação ar-

-água do solo devido ao manejo inadequado. Manejar e preservar a estrutura 

do solo em lavouras cafeeiras é de fundamental importância para a obtenção 

de altas produtividades, sustentabilidade na atividade e preservação ambien-

tal. Entretanto, o uso intensivo da mecanização em áreas aptas às operações 

mecanizadas, tem prejudicado a qualidade física dos solos. Com isso, a com-

pactação tem sido identificada como um dos principais processos causadores 

de degradação do solo.

MÉTODOS PRECISOS DE AVALIAÇÃO MÉTODOS SUBJETIVOS

Densidade do solo, tomografia computadori-
zada, macroporos, taxa de difusão de oxigê-
nio, condutividade hidráulica saturada.

Análise do perfil do solo, resistência 
mecânica à penetração.



53

TASQ REGENERATIVA

Para evitar a compactação, podem-se tomar alguns cuidados (Camargo, 

1983): Não trafegar ou cultivar o solo muito molhado; realizar o preparo do 

solo quando este estiver friável; controlar o tráfego de tratores fixando-se os 

rastros ou as vias de deslocamento na lavoura; planejar as operações fitossa-

nitárias; usar pneus mais largos, com baixa pressão, rodados duplos ou estei-

ras; usar implementos apropriados para o máximo cumprimento da tarefa.

A subsolagem é uma operação recomendada para promover a desagregação 

de camadas compactadas sem, entretanto, causar inversão das camadas de 

solo visando facilitar a penetração das raízes das culturas e da água para as 

camadas mais profundas do solo e reduzindo a resistência mecânica do solo 

causada pela compactação.
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8. PRÁTICAS DE FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA 

A Tabela abaixo desenvolvida pela EMBRAPA exemplifica os teores de matéria 

orgânica em função da textura de solo. Com os devidos resultados, obtidos a 

partir de análises de solo é possível interpretar se os teores de matéria orgâ-

nica estão adequados ou não. 

TEXTURa

MATÉRIA ORGÂNICA

Baixa Média Adequada Alta

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   g/Kg -1    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Arenosa < 8 8 a 10 11 a 15 > 15

Média < 16 16 a 20 21 a 30 > 30

Argilosa < 24 24 a 30 31 a 45 > 45

Muito Argilosa < 28 28 a 35 36 a 52 > 52

Interpretação dos resultados da análise da matéria orgânica em amostras de solos do Cerrado 
da camada de 0 a 20 cm.
Obs: Caso na análise de solo o valor esteja expresso em carbono (C), basta multiplicar esse valor 
por 1,724 para se obter o valor em matéria orgânica.
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9. BIOLOGIA DO SOLO 

A Embrapa elaborou um material explicativo da Bioanálise de Solo (BioAS). A 

partir das análises, pode-se perceber que os valores elevados dos bioindica-

dores indicam um sistema de produção e/ou práticas de manejo adequadas 

e sustentáveis. Por outro lado, valores baixos servem de alerta ao agricultor 

para a reavaliação do sistema de produção e a adoção de boas práticas de 

manejo. As vantagens da análise são: sensibilidade para detectar mudanças 

no solo, percepção da produtividade com a matéria orgânica e funcionamen-

to do solo (principalmente na ciclagem de nutrientes), não é influenciada por 

adubos e calcário, simplicidade analítica e não gera resíduos para o ambiente 

e o custo de análise, coerência e reprodutividade. 

Para realizar a amostragem de solo e avaliar a beta-glicosidase e arilsulfatase: 

O solo deve ser coletado na profundidade de 0 a 10 cm, seguindo os mesmos 

princípios da amostragem de solo tradicional, deve ser realizado após a colhei-

ta das lavouras. 
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10. PROTEÇÃO AOS POLINIZADORES  

Segundo a lista elaborada pela Rede de Agricultura Sustentável (RAS) para a Rain-

forest Alliance, foram selecionados os pesticidas de acordo com o coeficiente de 

periculosidade amplamente utilizado (HQ) resultante da taxa de aplicação de pes-

ticidas (AR) em g i.a/ha e a dose letal (LD50) à abelha melífera (Apis mellifera). Os va-

lores de HQ 2500 estão associados com um alto risco de perda da colmeia. O valor 

HQ utilizado pela Rainforest Alliance é > 350, que corresponde a um risco de 15% 

de perda da colmeia. O coeficiente inclui uma correção para pesticidas sistêmicos, 

nos quais o risco para as abelhas aumenta.

LISTA DE PESTICIDAS QUE SÃO RISCO PARA OS POLINIZADORES

PESTICIDA
NÚMERO 
CAS PESTICIDA

NÚMERO 
CAS PESTICIDA

NÚMERO 
CAS

1,3-Dicloropropeno 542-75-6 Dinotefuran
165252-
70- 0 Oxicarboxina 5259-88-1

Acefato 30560-19-1 Dodina 2439-10-3 Oxicloreto de cobre 1332-40-7

Abamectina 71751-41-2
EPTC (dipropiltiocar-
bamato de Setilo) 759-94-4 Óxido de cobre (ous) 1317-39-1

Bendiocarbe 22781-23-3 Esfenvalerato 66230-04-4 PCNB (Quintozeno) 82-68-8

Benzoato de 
emamectina

137512-
74- 4 Etião 563-12-2 Permetrina 52645-53-1

Beta-Cipermetrina 65731-84-2 Fenpropatrina 39515-41-8 Piretrinas 8003-34-7

Bifentrina 82657-04-3 Ferbame 14484-64-1 Piridabem 96489-71-3
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LISTA DE PESTICIDAS QUE SÃO RISCO PARA OS POLINIZADORES

PESTICIDA
NÚMERO 
CAS PESTICIDA

NÚMERO 
CAS PESTICIDA

NÚMERO 
CAS

Captana 133-06-2 Fluazinam 79622-59-6 Pirimicarb 23103-98-2

Carbaril 63-25-2 Fosmete 732-11-6
Propamocarbe 
clorhidrato 25606-41-1

Cianamida 420-04-2
Hidrazida maleica, 
sais de potássio 28382-15-2 Propoxur 114-26-1

Cicloato 1134-23-2 Indoxacarbe
173584-
44- 6 Resmetrina 10453-86-8

Cipermetrina 52315-07-8 Lambda-Cialotrina 91465-08-6 Rotenona 83-79-4

Formetanato 23422-53-9 Malatião 121-75-5
Espinetorame 
(XDE-175-J)

187166-40- 1 
935545-74- 7

Clorpirifós 2921-88-2 Manebe 12427-38-2
Espinosade; Spino-
sade 131929-60- 7

Dazomete 533-74-4 Nabame 142-59-6
Oxicloreto de cobre 
sulfato 8012-69-9

Deltametrina 52918-63-5 Nalede 300-76-5
Sulfato de cobre 
(pentahidratado) 7758-99-8

Diazinão 333-41-5 Orizalina 19044-88-3 Tetraclorvinfos 22248-79-9

Dimetoato 60-51-5
2-Fenilfenol 
sal de sódio 132-27-4 Tiabendazol 148-79-8

Tiodicarbe 59669-26-0 Triforina 26644-46-2 Zinebe 12122-67-7

Zirame 137-30-4

Usamos a lista de pesticidas da Rainforest Alliance como referência, portanto, podem ocorrer atualizações. Em caso de dúvida, 
verifique a versão mais recente em https://www.rainforest-alliance.org/pt-br/tag/programa-de-certificacao-de-2020/
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