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Resumo - O café caracteriza-se como uma das culturas de maior importância para a economia brasileira. Dentre 

as práticas de grande importância durante o processo de produção das mudas destaca-se a fertilização do 

substrato utilizado. Atualmente para esse processo, utilizam-se fertilizantes de liberação imediata, podendo 

ocorrer perdas dos nutrientes por lixiviação, percolação ou volatilização, além de possíveis contaminações 

ambientais, proporcionando ainda a redução na rentabilidade do produtor através da perda do produto e na 

redução da produtividade. Com o objetivo de avaliar o uso de fertilizantes encapsulados de liberação lenta na 

produção de mudas clonais de café conilon, foi conduzido um experimento de julho de 2010 a agosto de 2011, 

no viveiro de mudas do IFES – Campus Itapina. Foram avaliadas diferentes doses do fertilizante liberação lenta 

(17% N, 26% P2O5, 4% K2O, 1% S) constituindo os seguintes tratamentos: T1 (Testemunha) – 0,0 kg/m
3
 de 

substrato; T2 - 0,5 kg/m
3
 de substrato; T3 – 1,0 kg/m

3
 de substrato; T4 - 1,5 kg/m

3
 de substrato. Todas as 

variáveis estudadas apresentaram significância, indicando que as doses do adubo nitrogenado promoveram 

ganhos significativos nas características analisadas. A dose de 1,0 kg do adubo /m
3
 de substrato apresentou como 

sendo a melhor do dose do fertilizante nitrogenado protegido, proporcionando os maiores acréscimos nas 

características fitotécnicas das mudas de café. 
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Abstract – The coffee is characterized as a crop of major importance for the Brazilian economy. Among the 

practices of great importance during the production of seedlings there is the fertilization of the substrate used. 

Currently for this process, we use immediate-release fertilizer, nutrient losses may occur through leaching, 

percolation or evaporation, and possible environmental contamination while providing a reduction in the 

profitability of producers through the loss of product and reduced productivity. In order to evaluate the use of 

encapsulated slow-release fertilizer in the production of seedlings clonal coffee conilon, an experiment was 

conducted from July 2010 to August 2011, the greenhouse of IFES - Campus Itapina. We evaluated different 

doses of slow release fertilizer (17% N, 26% P2O5, 4% K2O, 1% S) to the following treatments: T1 (control) – 

0,0 kg/m3 substrate, T2 – 0,5 kg/m3 substrate, T3 – 1,0 kg/m3 substrate, T4 – 1,5 kg/m3 substrate. All variables 

were significant, indicating that the doses of nitrogen fertilizer promoted significant gains in the characteristics 

analyzed. The dose of 1,0 kg of fertilizer /m3 substrate presented as the best in the dose of nitrogen fertilizer 

protected, providing the largest increases in phytotechnical characteristics of coffee seedlings. 
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INTRODUÇÃO 

O cultivo do café envolve diversas práticas que promovem o aumento da 

produtividade, a redução das áreas cultivadas além do acréscimo do rendimento do produtor. 

A produção de mudas do cafeeiro é uma das etapas de maior importância para o bom 

desenvolvimento da cultura, pois mudas de boa qualidade mostram-se como sendo a base de 



 

 

sustentação de uma cultura, principalmente no caso de uma cultura perene como o café. Cada 

vez mais se amplia a necessidade de obtenção de mudas sadias, vigorosas, e com bom 

"pegamento" no campo, ocupando-se assim menor espaço de viveiro, menos sementes ou 

estacas, substrato e mão de obra. 

A obtenção de mudas de qualidade, por sua vez, requer rigoroso controle fitossanitário 

e utilização de substrato que satisfaça as exigências químicas e físicas das mudas, 

proporcionando ótimo desenvolvimento do sistema radicular e da parte aérea. As 

recomendações gerais para produção de mudas em sacolas são o uso de uma mistura 3/1 

terra/esterco bovino, acrescentando-se 3 - 5 kg/m
3
 de super fosfato simples, 1,0 kg/m

3
 de 

cloreto de potássio e 0,5 - 1,0 kg/m
3
 de calcário dolomítico, caso necessário (Matiello et al., 

2005).  

O uso dos fertilizantes citados acima é uma pratica comum entre os produtores de 

mudas de café, arábica ou conilon. Porém, nos últimos anos tem crescido o uso de 

fertilizantes de liberação lenta na fertilização de substratos. Esses fertilizantes de liberação 

lenta também são conhecidos como fertilizantes encapsulados, pois são revestidos por uma 

camada de cera plásticas ou polímeros o que proporciona a redução de perdas de nutrientes do 

sistema, a liberação gradual que evita momentos de estresse nutricional por falta ou excesso 

de nutrientes, favorecendo a obtenção de mudas mais vigorosas que, no campo, proporcionam 

maior índice de pegamento e rápido desenvolvimento inicial. Além disso, sua utilização pode 

reduzir possíveis contaminações ambientais. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso de nutrientes encapsulados de 

liberação lenta na produção de mudas clonais de café conilon, verificando a influencia desses 

adubos na formação de mudas de qualidade, que apresentem sistema radicular e parte aérea 

bem desenvolvidos e que ao serem levadas ao campo proporcionarão maior produtividade e 

frutos de melhor qualidade. 

 

METODOLOGIA 

O projeto foi conduzido de agosto de 2010 a julho de 2011 no viveiro do IFES – 

Campus Itapina, localizado nas coordenadas 19°29'52,7"S e 40º45'36,9"W, no município de 

Colatina-ES.  

Foram avaliadas diferentes doses do fertilizante nitrogenado de liberação lenta (17% 

N, 26% P2O5, 4% K2O, 1% S) que constituíram os seguintes tratamentos: T1 (Testemunha) – 

0,0 kg/m
3
 de substrato; T2 - 0,5 kg/m

3
 de substrato; T3 – 1,0 kg/m

3
 de substrato; T4 - 1,5 

kg/m
3
 de substrato. 

Todos os tratamentos foram aplicados no solo no dia 22 de outubro de 2011 e as 

estacas foram plantadas 30 dias após o após a aplicação dos tratamentos nos substrato. 

O substrato do tratamento T1 foi composto por 70% de terra de barranco e 30% de 

esterco bovino curtido acrescido 3 kg/m
3
 de super fosfato simples, 1,0 kg/m

3
 de cloreto de 

potássio e 1,0 kg/m
3
 de calcário dolomítico segundo Matiello et al. (2005). Todos os 

substratos dos outros tratamentos foram compostos por apenas 70% de terra de barranco e 

30% de esterco bovino curtido.  

Foram utilizados como recipientes para a produção das mudas sacolas plásticas de 

polietileno no tamanho 11 x 20 x 0,006 cm perfuradas para a drenagem do excesso de água.  

Para a produção das estacas que formarão os clones, foram utilizados brotos 

ortotrópicos de café conilon do clone 06 da variedade “Vitória”, originados de plantas com 

características genéticas desejáveis, que foram retirados no dia do plantio do jardim clonal do 

Campus Itapina. 

O experimento constou de 4 tratamentos, já descritos, dispostos em blocos 

casualizados com 8 repetições, cada uma composta de 6 mudas, todas úteis, totalizando 24 

mudas por bloco e 192 mudas em todo o experimento. As mudas ficaram por 180 dias em 



 

 

crescimento no viveiro, até o período de plantio no campo, período esse que apresentam em 

média 3 pares de folhas bem formadas. Após esse período, o experimento foi desmontado 

sendo avaliado as seguintes características: Altura das plantas; Diâmetro do caule; Número de 

folhas; Comprimento do sistema radicular; Massa verde total; Massa seca total. 

As análises estatísticas foram realizadas, com base no delineamento adotado no 

experimento, sendo submetidas a análise de variância e as médias das doses de adubo à 

análise de regressão ao nível de 5% de probabilidade, determinando assim o modelo em que x 

é a dose de fósforo e y a variável de interesse. 

 

RESULTADOS 

De acordo com os dados analisados, observa-se pelo teste “F” que apenas para a 

variável comprimento radicular não foi encontrado efeito significativo entre as doses do 

fertilizante nitrogenado protegido. Todas as outras variáveis estudadas apresentaram 

significância, indicando que as doses do adubo nitrogenado promoveram ganhos 

significativos nas características analisadas (Figuras 1, 2, 3, 4, 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Doses de fertilizante nitrogenado protegido           Figura 2. Doses de fertilizante nitrogenado protegido      

  no diâmetro do caule das mudas de café conilon.                    na massa verde total das mudas de café conilon.                               

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Doses de fertilizante nitrogenado protegido        Figura 4. Doses de fertilizante nitrogenado protegido 

    na massa seca total das mudas de café conilon.               na altura das mudas de café conilon. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Doses de fertilizante nitrogenado protegido 

no número de folhas das mudas de café conilon. 
 

              . 

De acordo com as figuras acima, observa-se a tendência das doses do adubo nitrogenado 

em aumentar as características analisadas até o limite da dose aplicada no tratamento 3 (1,0 kg 

do adubo /m
3
 de substrato), promovendo a queda nessas características com o aumento da 

dose (Tratamento 4 - 1,5 kg do adubo /m
3
 de substrato), indicando haver um efeito fitotóxico 

do fertilizante para a muda de café com o aumento das doses. 

Tais resultados corroboram aos encontrados por outros pesquisadores, como Zabini et 

al (2008) que observam o acréscimo na altura das mudas, o número de pares de folhas, o 

número de folhas e a área foliar com o aumento da dose de Ciclus® Substrato F2. Os autores 

concluíram que o fertilizante Ciclus® Substrato F2 incrementou todas as características de 

crescimento avaliadas nas mudas de cafeeiro arábica. 

Ribeiro et al., (2007) também verificaram que do adubo nitrogenado de liberação lenta 

na coveta proporcionou maior altura média das plantas de café quando comparado à adubação 

nitrogenada tradicional de cobertura. 

  

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Pode-se concluir que o tratamento 3 (1,0 kg do adubo /m
3
 de substrato) é a melhor do 

dose do fertilizante nitrogenado protegido, proporcionando as acréscimos nas características 

fitotecnicas das mudas de café, indicando ser viável o uso desse tipo de fertilizante em 

viveiros de mudas de café, podendo proporcionar melhores ganhos ao viveirista e melhores 

mudas ao produtor, que posteriormente se transformarão em maiores produtividades.  
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