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COMUNICADO 05 

AGRONEGÓCIOS / CAFÉS ESPECIAIS 

 

ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA 

 

PÚBLICO-ALVO 

Microempresa, Empresa de pequeno porte, MEI, Candidato a empresário 

(pessoa física), Produtor Rural 

SETOR(ES) DO PÚBLICO-ALVO 

Agronegócios 

SEGMENTO DO PÚBLICO-ALVO 

Alimentação 

NECESSIDADE DO PÚBLICO-ALVO 

Em geral, o cafeeiro necessita de nutrientes considerados essenciais durante 

seu ciclo de vida, sendo que alguns são obtidos através do ar e os outros, que 

se dividem em macro e micronutrientes, caracterizam-se pela disponibilidade do 

solo e adubação.  

Como os solos tropicais, via de regra, são caracterizados pela baixa fertilidade, 

a nutrição da planta com esses nutrientes deve ser através da adubação. Como 

forma de orientar a reposição desses nutrientes de modo sustentável, a prática 

da amostragem e análise de solo é regra para a cultura do cafeeiro.  

Sendo assim, nosso público-alvo necessita de serviços especializados de 

consultoria para auxiliá-lo nas atividades de análise de solo, adubação e 

calagem. 
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RESULTADOS / BENEFÍCIOS ESPERADOS COM A APLICAÇÃO DO 

PRODUTO OU SERVIÇO 

Basicamente, a amostragem de solo serve para ter uma lavoura saudável e 

produtiva, para isso, ela precisa estar bem nutrida. A melhor forma de saber 

quanto e qual tipo de adubo aplicar é por meio da análise de solo. Ela também 

serve como base para a aplicação de calcário, também muito importante no 

cultivo do café.  

O procedimento de amostragem de solos é uma prática de grande relevância a 

fim de determinar a fertilidade do solo, para que se possa fazer a correção de 

forma mais precisa das características produtivas do solo, que afetará o potencial 

de rendimento final do cafeeiro. Portanto devem-se seguir critérios técnicos para 

realizar a coleta do solo, onde o solo deve ser coletado na projeção da saia, mais 

precisamente onde se aplica os adubos, atentando para coletar no mínimo 20 

sub amostras por gleba homogênea quanto ao tipo de solo, variedade, 

espaçamento e idade da cultura.  

Dentre as principais vantagens da realização da amostragem de solo, pode-se 

destacar:  

1. Economia de insumos agrícolas (agrotóxicos, fertilizantes e corretivos);  

2. Aumento de produtividade (devido à otimização dos recursos dos solos);  

3. Sustentabilidade da terra em longo prazo, explorando-a de forma otimizada e 

não depredadora.  

Nosso objetivo é proporcionar aos cafeicultores fluminense o acesso a serviços 

importantes que contribuam para o incremento da oferta de cafés especiais 

produzidos nas lavouras do Estado do Rio de Janeiro, priorizando o manejo 

sustentável do solo. 

OBSERVAÇÃO 

Buscamos consultoria técnica específica (presencial) para o manejo de solo nas 

lavouras de cafés especiais no Estado do Rio de Janeiro. 

 

 


