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ESTRATÉGIAS NUTRICIONAIS INOVADORAS PARA ELEVADO APROVEITAMENTO 

DE NUTRIENTES E MAIOR EFICIÊNCIA NA ABSORÇÃO DA ÁGUA DISPONÍVEL, 

VISANDO INCREMENTO NA PRODUTIVIDADE E NA QUALIDADE SENSORIAL DOS 

CAFÉS CONILON E ARÁBICA. 
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A cafeicultura apresenta papel histórico no crescimento econômico e no desenvolvimento do 

estado do Espírito Santo, sendo o 1º produtor nacional de café conilon. O plantio inadequado, 

o déficit hídrico e o manejo nutricional despadronizado são alguns fatores que podem 

influenciar na quantidade produzida e qualidade final do café. Algumas técnicas estão sendo 

implantadas para melhor aproveitamento dos nutrientes e da água, proporcionando assim 

melhoria na eficiência das lavouras cafeeiras. O objetivo do presente trabalho foi compilar, na 

forma de um banco de dados, resultados de três grandes projetos do Incaper aprovados por 

órgãos de fomento, que pretendem melhorar a nutrição dos cafeeiros arábica e conilon, 

visando aumentar a tolerância à seca, a produtividade e a qualidade de bebida. Os estudos 

foram realizados em áreas de cafeicultores e nas fazendas experimentais do Incaper. Além 

da produtividade e da qualidade de bebida, foram avaliadas características dos solos e a 

nutrição das plantas, por meio de análises químicas. Após a obtenção dos resultados, foi 

realizada tabulação dos mesmos por meio de planilhas geradas utilizando a ferramenta Excel 

do Windows. O banco de dados foi constituído por tratamentos e repetições nas linhas e 

variáveis dependentes nas colunas, sendo os tratamentos agrupados em planilhas com a 

mesma temática. Foram compilados no total 11.176 dados representativos de variáveis 

diretas, sendo geradas, posteriormente, variáveis indiretas. Os dados estão sendo avaliados 

e analisados estatisticamente, sendo gerados, até o momento, dois resumos expandidos 

apresentados em congresso internacional, um resumo em evento de iniciação científica e um 

resumo em congresso estadual. 
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