
 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DE MUDAS DE COFFEA ARABICA PRODUZIDAS EM DIFERENTES
RECIPIENTES
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: CIÊNCIAS AGRÁRIASSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO PLANALTO DE ARAXÁINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): JACIARA APARECIDA DE OLIVEIRAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JOSÉ CARLOS DA SILVAORIENTADOR(ES): 



                

AVALIAÇÃO DE MUDAS DE Coffea arabica PRODUZIDAS EM DIFERENTES 

RECIPIENTES 

 

1. RESUMO 

O presente projeto avaliou o desenvolvimento radicular e foliar das mudas de coffea 

arábica, cv. Catuaí, desenvolvidas em tubete, sacos de polietileno e tubete 

posteriormente transplantadas para sacos de polietileno. O experimento foi instalado 

segundo o delineamento experimental de blocos casualizados, formado por três 

tratamentos e quatro repetições. O adubo utilizado no tubete e nos sacos de 

polietileno foi o esterco bovino com terra de subsolo. As sementes foram semeadas 

na areia, sendo irrigadas diariamente no período da manhã, e quando atingiu o 

estádio de orelha de onça as respectivas mudas foram repicadas para os devidos 

recipientes, sendo as transplantadas permaneceram por dois meses no tubete e 

posteriormente foram transplantadas para o saquinho, permanecendo assim por 

aproximadamente 90 dias. As avalições foram realizadas para determinação de 

matéria seca das raízes e das folhas e diâmetro de caule e razão de área foliar. Os 

tratamentos não se diferiram estaticamente, em nenhum dos recipientes utilizados, 

isso, porque todas as mudas tiveram bom desenvolvimento radicular, peso de 

matéria seca semelhante, assim como diâmetro de caule independente da adubação 

e dos recipientes. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O bom desenvolvimento e altas produtividades de uma lavoura de café iniciam-se, 

primeiramente com o bom desempenho e formação de suas mudas apresentando 

folhas verdes e brilhantes, caule espesso e sistema radicular abundante e bem 

desenvolvido (SILVA 2000). O recipiente influencia no bom desempenho da muda, 

juntamente com o substrato, não só no desenvolvimento, como na produção futura 

da lavoura (VALLONE 2010). É extremamente importante um equilíbrio entre parte 

aérea e sistema radicular da planta, eles estão ligados (Rena 2000). A principal fase 

do café é a sua implantação, pois seu bom desenvolvimento depende do 

desempenho do seu sistema radicular (MATIELLO 2011). 

 

3. OBJETIVO 



                

Avaliar o desenvolvimento morfofisiológico de mudas de café produzidas em sacos 

de polietileno, tubete, e transplantados do tubete para os sacos de polietileno, para 

verificar se existe diferença no desenvolvimento das mudas devido aos diferentes 

recipientes. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

No presente trabalho foi avaliado, o peso da matéria seca das folhas e raízes, o 

diâmetro de caule, razão de área foliar. O experimento foi conduzido no período de 

Abril de 2013 a fevereiro de 2014. Como recipientes, foram utilizados saquinhos 

plásticos de polietileno com capacidade volumétrica 500 ml e tubete de forma 

cônica, perfurados na extremidade inferior e com capacidade volumétrica de 120 ml. 

Os tubetes foram colocados em uma bancada confeccionada a 1m do nível do solo. 

O experimento foi instalado segundo o delineamento experimental de blocos 

casualizados, formado por três tratamentos e quatro repetições. A irrigação foi 

realizada igualmente uma vez ao dia. Nos respectivos recipientes foi utilizado 

esterco bovino, terra de subsolo e adubo químico. As mudas do T3 inicialmente 

foram plantadas em tubetes de 120 ml e após três meses foram transplantadas para 

os saquinhos de polietileno também composto com esterco bovino, terra de subsolo 

e adubo químico. Foram avaliadas quando atingiram noventa dias. As avaliações 

feitas foram o diâmetro do caule (mm): utilizando o paquímetro, no coleto acima do 

nó cotiledonar. E altura da planta (cm): utilizando a régua milimétrica, a partir do 

coleto (folhas orelhas de onça) até a gema apical, RAF – Razão de Área foliar (cm²): 

medindo-se em cada folha da muda, o maior diâmetro e o maior comprimento da 

folha. Posteriormente multiplicando-se os dois valores, por um fator de correção Fc= 

0,667, exceto as folhas cotiledonares e folhas de comprimento inferior a 2,5 cm; 

Matéria seca das folhas pelo método de micro-ondas; e peso da raiz verde (gramas). 

O método estatístico utilizado foi o teste de Fisher a 5% de significância. 

 

5. RESULTADOS 

Os tratamentos não se diferiram estatisticamente entre eles, em nenhum dos 

recipientes, isso, provavelmente porque os 90 dias não foram suficientes para 

demostrar alguma alteração significativa no sistema radicular, que é o principal meio 

de absorção de nutrientes, para o desenvolvimento das mudas de café, os seguintes 

elementos devem estar disponíveis em grande quantidade: ar, água e nutrientes. 



                

Nessas condições tanto o tubete, quanto o saco de polietileno não interferiram no 

crescimento das mudas e café. Segundo, VALLONE, H. S., 2009, também 

trabalhando com café, a média encontrada para altura de planta foi de 16,96 cm 

para tubete de 120 ml e de 16,61 cm em saquinho de polietileno. Discordando com 

esse trabalho, onde foi encontrada a média de 6,9 cm para tubete e 9,5 ml para 

saquinhos. Possivelmente, os bons resultados obtidos podem ser atribuídos à 

duração que as mudas permaneceram nos recipientes e as boas condições 

climáticas prevalecentes durante o ciclo vegetativo da cultura, que contribuíram para 

um melhor desenvolvimento. Para o parâmetro altura de planta, tanto para 

tratamento quanto para bloco não houve diferenças significativas (tabela 1), a soma 

dos quadrados para blocos foi de 6,3567, grau de liberdade 3 e quadrado médio 

2,1189, já para tratamentos a soma dos quadrados foi de 14,8517, grau de liberdade 

2 e quadrado médio de 3, 1183.Para os outros 4 parâmetros avaliados também não 

foram encontradas diferenças segundo o teste de Fisher. 

 

Tabela 1 - Teste de Fisher, para blocos e tratamentos do parâmetro Matéria seca à 

5% de significância. 

ALTURA 

 
SQ GL QM F P 

Resíduo 448,9633 1 448,9633 188,5300 0,000009 

Bloco 6,3567 3 2,1189 0,8898 0,498331 

Tratamento 14,8517 2 7,4258 3,1183 0,117890 

Erro 14,2883 6 2,3814 
  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para formação de mudas de café, podem ser utilizados tanto os saquinhos, quanto o 

tubete, pois não existe diferença significativa com a interação, recipiente e substrato, 

para todos os parâmetros avaliados foram indicados que os fatores não influenciam 

no desenvolvimento da muda. 
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