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Cultivo do café orgânico: solos e preparo 
da área



RESUMO

O cafeeiro prefere solos bem drenados. Pode crescer em solos pouco profundos 
devido ao desenvolvimento de grande rede de raízes superficiais. Solos ricos 
em húmus, levemente ácidos são os mais propícios para o desenvolvimento 
da planta. 

Em primeiro lugar, o produtor deve observar a aptidão agrícola da área a ser 
cultivada, respeitando seus limites e potenciais. Forçar a natureza é o primeiro 
passo para o insucesso de um empreendimento agrícola, sendo ainda mais 
grave no caso da agricultura orgânica, visto que dificulta a sustentabilidade do 
sistema, constituindo um dos aspectos considerados para fins de certificação. 

A área deve ser preparada utilizando-se as práticas de conservação de solo, 
como terraceamento, plantio em curvas de nível, cordões de contenção, 
etc. O uso de máquinas somente é permitido quando o declive for menor 
que 15%. Na medida do possível, deve-se minimizar a reversão da camada 
arável do solo e a desagregação de sua estrutura. Implementos que causam a 
desestruturação da camada arável, tais como arados de discos, grade aradora 
e enxadas rotativas devem ser evitados, pois expõem o solo à erosão e a 
altas temperaturas. Entretanto, dependendo das características físicas do solo, 
topografia, necessidade de destocamento e outras situações peculiares, tolera-
se o emprego desses implementos. 

Para fins de conservação de solo recomenda-se o plantio direto e o cultivo 
mínimo. São práticas que reduzem a erosão e beneficiam as atividades 
biológicas do solo. O produtor orgânico deve estar atento aos cuidados 
relacionados à conservação do meio ambiente, tais como, evitar desmatamentos 
desnecessários ou irregulares, promover a conservação de mananciais, matas 
ciliares, etc. As queimadas devem ser evitadas, sendo toleradas apenas em 
situações de extrema necessidade. 
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Boa prática aplicável em Áreas de Uso Restrito; na recomposição da Reserva Legal compondo sistemas agroflorestais; em áreas consolidadas em 
Áreas de Preservação Permanente, respeitadas as dimensões mínimas para recomposição e adoção de BPAs, e em áreas de Uso Alternativo do Solo.



Saiba mais sobre o sistema de produção de café orgânico abaixo.
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