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Análise do desenvolvimento de Coffea arábica L. sob condições de cultivo com 
mulching plástico em Campo Grande-MS 

 

Resumo 
 

Em 2012 segundo o Anuário Brasileiro do Café (2013) foi produzido um recorde de 

superior a 50 milhões de sacas. Investimentos em tecnologias minimizam os 

impactos negativos das safras de baixa bienalidade e muitas vezes invertendo o 

resultado do ciclo do cafeeiro. Para uniformizar a produção e crescimento do 

cafeeiro, muitos produtores têm investido em sistemas de irrigação como tecnologia 

para dar qualidade e quantidade ao produto final que é o café. O presente projeto 

tem como objetivo avaliar o crescimento vegetativo da cultura do café arábica, após 

plantio das mudas no campo até o início da fase de produção, sob a influência da 

cobertura do solo com mulching plástico, cultivado em solo Neossolo Quartzarênico 

Órtico na região de Campo Grande MS. Desenvolvido em blocos casualizados, na 

horta da Universidade Anhanguera Uniderp - Agrárias. Os tratamentos serão 

constituídos de 02 tipos de cobertura do solo, “mulching”, (plástico e solo nú). Serão 

avaliados aproximadamente a cada 30 dias no campo o desenvolvimento e 

crescimento das plantas: altura, diâmetro do colo, diâmetro da área sombreada..  

 
Introdução 
 

O Brasil é o maior produtor mundial de café e a bebida só perde para o consumo de 

água. Em 2012 segundo o Anuário Brasileiro do Café (2013) foi produzido um 

recorde de superior a 50 milhões de sacas. Investimentos em tecnologias minimizam 

os impactos negativos das safras de baixa bienalidade e muitas vezes invertendo o 

resultado do ciclo do cafeeiro. 

Somente 10% das plantações nacionais são irrigadas e nessas áreas são 

produzidos 30% de toda a produção nacional. Projeta-se que nos próximos 10 anos 

a cafeicultura irrigada chegue a 50% de toda a área cultivada.  Os investimentos em 

irrigação não são somente para minimizar os efeitos do déficit hídrico em algumas 

regiões. A irrigação manejada adequadamente juntamente com outras técnicas pode 

aumentar a qualidade e quantidade do produto e diminuir o efeito da bienalidade da 

produção. 

A bienalidade é um fenômeno fisiológico que ocorre no cafeeiro onde as folhas são 

fontes de elementos fotossintetizantes e os ramos os drenos, assim após a safra a 



planta se recompõe para que no ano seguinte ela produza novamente (BARROS, 

1997). O ciclo fenológico do cafeeiro da espécie Coffea arábica L. apresenta 

sucessão de fases vegetativas e reprodutivas, que ocorre aproximadamente a cada 

2 anos (CAMARGO; CAMARGO, 2001). 

Para uniformizar a produção e crescimento do cafeeiro, muitos produtores têm 

investido em sistemas de irrigação como tecnologia para dar qualidade e quantidade 

ao produto final que é o café. As características do solo são fatores fundamentais 

para a disponibilidade hídrica. Segundo Matiello et al. (2005), não são indicados 

para o cafeeiro, os Neossolos Quartzarênicos, devido à textura muito arenosa e a 

baixa retenção de água e nutrientes, só podendo ser explorado  através de 

tecnologias avançadas, incluindo adubações  muito parceladas e irrigação contínua.  

A escolha do sistema de irrigação deve levar em conta as condições locais de clima, 

solo, nível de investimentos entre outros fatores, mas o uso de coberturas sobre o 

solo, “mulching”, adota-se o sistema de irrigação por gotejamento que proporciona 

um menor consumo de água.  

O “ mulching “  plástico, proporciona ao solo uma melhora na amplitude térmica, uma 

redução da evaporação de água, favorecendo a atividade microbiana, aumento nas 

taxas de mineralização  da matéria orgânica e aumento de nitratos em camadas 

mais superficiais do solo (SAMPAIO; FONTES; SEDIYAMA, 1999). 

 
Objetivos 
 

Avaliação do crescimento vegetativo da cultura do café arábica, altura das plantas, 

diâmetro do caule e área sombreada realizado após plantio das mudas no campo 

até o início da fase de produção, sob a influência da cobertura do solo com mulching 

plástico. 

 
Metodologia  
 

O experimento conduzido em área experimental na horta da Universidade 

Anhanguera Uniderp Agrárias, em Campo Grande – MS, no período de janeiro  a 

novembro de 2014. A área experimental é composta pelo solo Neossolo 

Quartzarênico Órtico (EMBRAPA, 2006) e sendo utilizada espécie Coffea arábica L. 

O experimento realizado em blocos ao acaso, com 7 repetições,  sendo os 

tratamentos : 02 tipos de cobertura do solo:  T1 - (plástico) e  T2 (solo nú, somente 

capinado).  



As plantas são submetidas a análise de crescimento (altura), diâmetro da base do 

caule e diâmetro da área sombreada sobre o solo, a aproximadamente cada 30 dias. 

A altura esta sendo empregado régua/trena graduada em cm e para mensuração do 

diâmetro um paquímetro digital. A avaliação do diâmetro estimado da área 

sombreada realizada através da retirada de medidas do diâmetro (em 3 posições 

diferentes) debaixo da saia do café em cada planta para posterior cálculos de área 

média. 

Todos dados coletados estão sendo lançado em planilha eletrônica com uso do 

software Excel, processados, para realizar as análises, gráficos e tabelas. 

Submetidos à analise estatística, com auxilio do programa ASSISTAT Versão 7.6 

beta, 2014  (Silva, 2002). 

 
Desenvolvimento 
 

Durante a confecção do relatório não apresentaram dados suficientes para que os 

mesmo pudessem se publicados., mas que já estão sendo formatados para as 

devidas considerações e analises de resultados.  

 
Resultados Preliminares 

 
A pesquisa está em andamento, a mesma instalada no campo e com a coleta de 

dados que devem se estender durante os próximos meses para que se possam ter 

dados mais precisos do efeito dos tratamentos. De acordo o projeto de pesquisa. 

Tendo assim no próximo relatório uma posição e resultados que poderão validar a 

pesquisa. 

 

 
Fontes Consultadas 
 

Anuário Brasileiro do Café 2013. Daniel Neves da Silveira...[et al.]. Santa Cruz do Sul: 
Editora Gazeta Santa Cruz, 2013. 128p.  
 

BARROS, I. Produção das variedades Caturra e Mundo Novo de café em função do 
espaçamento, número de plantas por cova e condução de plantas. Piracicaba, 1997.82 
f. Dissertação ( Mestrado)- Esalq/USP. 
 

CAMARGO, A.P.; CAMARGO, M. B. P. Definição e esquematização das fases fenológicas  
do caffeiro arábica nas condições do  Brasil. Bragantia, Campinas, v.60, n.1, p. 65-68, 
2001. 
 



MATIELLO, J. B. et al. Cultura do café no Brasil: novo manual de recomendações. Rio de 
Janeiro: MAPA/PROCAFÉ, 2005. 438p. 
 

SAMPAIO, R.A.; FONTES, P.C.R.; SEDIYAMA, C.S. Resposta do tomateiro à fertirrigação 
potássica e cobertura do solo. Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasilia, v. 34, n.1, p.21-
30. Jan. 1999. 
 

______. Sistema brasileiro de classificação de solos. 2.ed. Rio de Janeiro, Embrapa Solos, 
2006. 306p.  

 

SILVA, F. de A. S. e. & Azevedo, C. A. V. de. Versão do programa computacional Assistat 
para o sistema operacional Windows. Revista Brasileira de Produtos Agroindustriais, 
Campina Grande, v.4, n.1, p71-78, 2002. 


