
SUGESTÕES  DE  DOSES  DE  NITROGÊNIO  E  ENXOFRE 

PARA  CAFEZAIS  EM  PRODUÇÃO*

SULF-N®  SULFATO  DE  AMÔNIO  NO  CAFEZAL  
É  RECEITA  DE  PRODUTIVIDADE

MAIOR  LUCRO  NA  CULTURA  DO  CAFÉ

Compare  os  ganhos  obtidos  com  a  inclusão  do  SULF-N® 
Sulfato  de  Amônio  no  programa  de  adubação  do  cafezal.

 A  utilização  de  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio  é  fundamental  para 

obter  altas  produtividades  no  cafezal.   Portanto,  verifique  se  suas 

formulações,  por  exemplo:  20-00-20,  15-00-15,  12-06-12,  entre 

outras,  contém  enxofre  na  forma  de  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio. 

Caso  não  possuam;  inclua  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio  no 

programa  de  adubação  do  seu  cafezal.

1  -  A  quantidade  de  N  deve  ser  ajustada  de  acordo  com  a  análise  

de   solo  considerando,  ainda,  a  textura  do  solo,  onde  os 

arenosos  exigem  mais  N  e,  também,  as  condições  climáticas.  Em 

áreas  quentes,  deve-se  acrescentar  15  a  20 %  de  N ,  e  em  áreas 

frias,  10  a  15%  menos  de  N.  Caso  seja  possível,  ajustar  os  dois 

últimos  parcelamentos  de  N  conforme  a  análise  foliar.

-32  -  Considerar  o  teor  de  S  no  solo:  a)  0  - 10  mg.dm  : usar  toda  a
-3 dose  recomendada;  b) 10 - 20  mg.dm : usar  2/3  da  dose  reco-

-3mendada;  c)  20  -  30  mg.dm :  usar  1/3  da  dose  recomendada;  d)
-3> 30  mg.dm :  dispensar   aplicação.

Não  se  esqueça  de  incluir  o  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio  na 

adubação  do  cafezal. Os  resultados  mostram  que  você  pode 

ter  um  ganho  de  R$  53,00  para  cada  R$  1,00  investido  com  o  

enxofre  do  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio. 

Tratamento Produtividade

Produtividade Nitrogênio Enxofre
Custo  do  N

em  Cobertura
Retorno 

Financeiro

Sem  SULF-N®  
Sulfato  de  

Amônio

Com  SULF-N®  
Sulfato  de  

Amônio

Aumento  da 
Produtividade

Aumento  da 
Receita

Investimento 
com  SULF-N® 

Sulfato  de  Amônio

sc/ha

sacas/ha

R$/ha

kg/ha

R$/ha

29,1 250,00 7.316,00

34,3

5,2     sc/ha

275,00

R $  25,00 

8.643,00

R$  1.327,00

 A  Figura  2  mostra  que  a  adição  de  SULF -N®   Sulfato  de  Amônio  

no  programa  de  adubação  do  cafezal,  forneceu  30  kg/ha  de 

enxofre  e  27  kg/ha  de  nitrogênio,  aumentando  a  produtividade 

em  5,2  sacas  por  hectare  de  café  beneficiado  comparado  ao 

tratamento  que  não  recebeu  o   SULF-N®  Sulfato  de  Amônio
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Fonte: Adaptado de Rosa et. al (2004)

Fonte: Adaptado de Malavolta (1986)

Fonte: Adaptado de MATIELLO, J. B;  SANTINATO, R; GARCIA, A. W; ALMEIDA, S; 
  FERNANDES, D. In: Cultura do Café - Manual de Recomendações. MAPA - 
  PROCAFÉ (2005) 
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31,2
32,7
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MAIS  ENXOFRE  PARA  O  CAFEZAL

Resultados de experimento de campo conduzido em São 

Sebastião do Paraíso-MG, durante 5 anos, pela "Fundação de 

Estudos  Agrários  Luiz  de  Queiroz"  sob  coordenação  do  Prof. 

Dr.  Eurípedes   Malavolta,  em   cafeeiro  adulto  do  cultivar  Mun-do  

Novo,  demonstraram   que   a   inclusão  do  SULF-N®  Sulfato de  

Amônio  como  fonte  de  S  no  programa  de  adubação  do 

cafeeiro,  aumentou   significativamente   a   produtividade   do 

cafezal  (figura2).

 RESULTADO

Figura 2: Produção  de  café  beneficiado  dos  tratamentos  com  e  sem  adição  de  
enxofre. (Média  de  4 colheitas).
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316 kg/ha a 

mais 

(5,2 sc/ha)

MAIS  NITROGÊNIO  PARA  O  CAFEZAL

O  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio,  por   não  se  perder  por 

volatilização,  permite  um  melhor  aproveitamento  do  Nitrogênio  

pela  cultura.  Trabalho  conduzido  por  Rosa  et.  al  ( 2004) 

mostrou  redução  de  perdas  de  N  em  até  67 %  quando  a  uréia 

foi  substituída  parcialmente  por  Sulfato  de  Amônio  na 

adubação  do  cafeeiro  (figura 1) .
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Preços praticados em novembro 2006
Receita menos o custo do N em cobertura
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Figura 1: Redução das perdas de N por volatilização.

(3)

Simulação com base nos resultados de Malavolta (1986)

20  sacas 120  -  160 7  -  10

30  sacas 180  -  240 9  -  20

40  sacas 250  -  310 12  -  25

50  sacas 310  -  390 15  -  30

60  sacas 380  -  470 20  -  40

*



MAIOR  PRODUTIVIDADE  PARA  O  SEU  CAFEZAL

Sulfato  de  Amônio
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O nitrogênio  (N)  e  o  enxofre (S)  estão  entre  os  principais 

nutrientes exigidos pela cultura do café influenciando sua 

qualidade  e  produtividade.

Por  exemplo,  para  se  produzir  33  sacas  por  hectare  de  café 

em  coco  a  cultura   necessita   pelo  menos  de  253  kg/ha  de  N 

e  27  kg/ha  de  S  (Malavolta, 1980).  Em  média,  cada  saca  de 

café  beneficiado  contém,  1kg  de   N  e  78  g  de  S,  que  devem 

ser  fornecidos  pelo  solo  e  complementados   pela   adubação.

Em  muitas  lavouras  de  café  a  utilização  de  baixas  quan-

tidades  de  fertilizantes  principalmente  de  nutrientes  como  N  e  

S,  associados  a  solos  de  baixa  fertilidade,  é  na  maioria  das 

vezes responsável pelas baixas produtividades afetando tam-

bém  a  qualidade  do  grão  de  café,  uma  vez  que  N  e  S  são 

constituintes  essenciais  na  formação  das  proteínas  presentes 

no  grão.

Portanto  para  alcançar  altas  produtividades,  é  necessário 

dentro  do  programa  de  adubação,  a  utilização  de  fertilizantes 

que  contenham  esses  nutrientes.

na  cultura  do  café

SULF-N   Sulfato  de  Amônio

21-0-0 + 24 % S

R

SULF-N   Sulfato  de  AmônioR

+21% de N-NH4

-224% de S-SO4

+

VANTAGENS  DO  SULF-N®   SULFATO  DE  AMÔNIO

Menores perdas de nitrogênio por volatilização, podendo ser 
aplicado  na  superfície  mesmo  em  cima  de  restos  culturais;

Nitro  gênio na forma amoniacal (NH +) prontamente absorvido
4

pelo café;

-2Enxofre na forma de sulfato (SO ) prontamente absorvido4

    pelo  café;

   Pode ser utilizado isoladamente ou em fórmulas NPK e NK;

Possui baixa higroscopicidade.

SULF-N   R Sulfato  de  Amônio

ADUBO  NITROGENADO  QUE  CONTÉM  ENXOFRE.

O  SULF-N®  Sulfato  de  Amônio  contém  21%  de  nitrogênio  e 

24% de enxofre prontamente disponíveis para suprir as 

necessidades  nutricionais  do  café  e  manter  o  balanço  desses 

nutrientes  no  solo.

SULF-N   R Sulfato  de  Amônio

Although AdvanSix Inc. believes that the information contained herein is accurate and reliable, it is 

presented without guarantee or responsibility of any kind and does not constitute any representation or 

warranty of AdvanSix Inc., either expressed or implied. A number of factors may affect the performance 

of any products used in conjunction with user’s materials, such as other raw materials, application, 

formulation, environmental factors and manufacturing conditions among others, all of which must be 

taken into account by the user in producing or using the products. The user should not assume that all 

necessary data for the proper evaluation of these products are contained herein. Information provided 

herein does not relieve the user from the responsibility of carrying out its own tests and experiments, 

and the user assumes all risks and liabilities (including, but not limited to, risks relating to results, 

patent infringement, regulatory compliance and health, safety and environment) related to the use of 

the products and/or information contained herein. 

Sulf-N is a registered trademark  

of AdvanSix Inc.
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Contact AdvanSix

To learn more about the benefits  

of Sulf-N® Ammonium Sulfate, visit  

Advan6.com or SulfN.com or call: 

1-844-890-8949 (toll free, U.S./Can.)

+1-973-455-3000 (international)

AdvanSix

115 Tabor Road

Morris Plains, NJ 07950
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