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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. A aplicação de fertilizantes sólidos é uma prática amplamente conhecida pelos produtores de 

mudas de café, porém, atualmente, surgiram no mercado fertilizantes na forma líquida (fluido) que apresentam-

se com a vantagem de estar disponível em todo o substrato e não apenas em pontos localizados. Com o objetivo 

de avaliar o uso de fertilizantes fluidos fosfatados 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 fluido fosfatado na produção de mudas clonais de café conilon, que 

constituiram os seguintes tratamentos: T1 – 0,5 l/m
3
 de substrato; T2 – 1,0 l/m

3
 de substrato; T3 – 2,0 l/m

3
 de 

substrato; T4 – 4,0 l/m
3
 de substrato. Não foi encontrado efeito significativo entre as doses de fósforo e as 

variáveis analisadas. Através de analise de regressão observou-se que o peso seco da parte aérea e o peso seco 

total das mudas de café reduziram com o aumento das doses do fertilizante fluido fosfatado. 
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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. 

The application of solid fertilizer is a practice widely known by the producers of coffee seedlings, however, now 

appeared on the market fertilizer in liquid form (fluid) that presents the advantage of being available around the 

substrate and not only in points located. In order to evaluate the use of phosphate fertilizers fluids in the 

production of clonal coffee conilon, an experiment was conducted in July 2010 to August 2011, the greenhouse 

of IFES - Campus Itapina. We evaluated different doses of phosphatic fertilizer in fluid production conilon 

clonal coffee, which constituted the following treatments: T1 – 0,5 l/m
3
 substrate, T2 – 1,0 l/m

3
 substrate, T3 – 

2,0 l/m
3
 substrate, T4 – 4,0 l/m

3
 substrate. No significant effect was found between the levels of phosphorus and 

the variables analyzed. Through regression analysis showed that the dry weight of shoot and total dry weight of 

coffee seedlings decreased with increasing doses of phosphatic fertilizer fluid. 
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INTRODUÇÃO 

O café caracteriza-se como uma as culturas de maior importância para a economia 

brasileira. Atualmente o Brasil é o maior produtor mundial de café com uma produção de 

cerca de 38,8 milhões de sacas em 2009 (CONAB, 2010), além disso, é maior exportador e o 

segundo maior consumidor mundial da bebida. O cultivo da cultura no Brasil emprega cerca 

de 8 milhões de pessoas, as exportações brasileiras chegam a cerca de 2 bilhões de dólares por 

ano, sendo este valor mais de 2% de tudo o que é exportado pelo Brasil.  

De todo o café produzido no Brasil, cerca de 75% provem do café arábica e 25% do 

café conilon. O Espírito Santo se caracteriza por ser um estado que produz as duas variedades 

cultivadas de café, apresentando-se como o segundo maior produtor nacional, com cerca de 



 

 

9,7 milhões de sacas em 2009 (CONAB, 2010) e o primeiro maior produtor do café conilon, 

com cerca de 7,3 milhões de sacas (CONAB, 2010). 

A cafeicultura tornou-se, portanto a principal atividade agrícola do Espírito Santo. Ela 

emprega 33% da população ativa do Estado e está presente em todos os municípios. Ocupa 

cerca de 500 mil hectares de área em 60 mil propriedades (das 90 mil existentes), e representa 

sozinha, 40% do PIB agrícola do Estado, movimentando cerca de R$ 1,6 bilhão. A atividade 

envolve cerca de 130 mil famílias no Estado, gerando aproximadamente 400 mil postos de 

trabalho diretos e indiretos. 

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 (Matiello et al., 2005).  

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

mudas de café, arábica ou conilon. Porém, atualmente estão disponíveis no mercado 

fertilizantes fluidos fosfatados que contém em sua fórmula 40% P2O5, 10% N amoniacal e 

0,2% Zn. Esses fertilizantes apresentam como vantagem de se encontrar disponível em todo o 

substrato contido na sacola plástica e não localizado apenas em alguns pontos e em função de 

sua composição química garantem menor adsorção do fósforo pelas partículas do solo e um 

residual que será disponibilizado para a solução do solo por um maior período de tempo. 

Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar o uso de fertilizantes fluidos fosfatados 

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

formação de mudas de qualidade, através de medições das características fitotécnicas da 

cultura, a fim de proporcionar maior produtividade e frutos de melhor qualidade quando 

levados a campo. 

 

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 fluido fosfatado que constituiram os 

seguintes tratamentos: T1 – 0,5 l/m
3
 de substrato; T2 – 1,0 l/m

3
 de substrato; T3 – 2,0 l/m

3
 de 

substrato; T4 – 4,0 l/m
3
 de substrato.  

O fertilizante fluido fosfatado utilizado possui a seguinte composição: 40% P2O5, 10% 

N amoniacal e 0,2% Zn. Portanto, de acordo com as doses do produto aplicadas acima, cada 

tratamento recebeu a seguinte quantidade de P2O5/m
3
 - T1 - 0,2 Kg; T2 – 0,4 Kg; T3 – 0,8 

Kg; T4 – 1,6 Kg.  

Os substratos dos todos os tratamentos foram compostos por 70% de terra de barranco 

e 30% de esterco bovino curtido.  

O fertilizante fluido fosfatado foi diluído em água, sendo disponibilizado 50 ml da 

solução por sacola plástica 10 dias antes do plantio das estacas de café. 



 

 

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 formaram 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 um composto de 8 mudas, todas úteis, totalizando 32 

mudas por bloco e 256 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 apresentaram em 

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

onde avaliou-se 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” (Tabela 1) que não foi 

encontrado efeito significativo entre as doses de fósforo e as variáveis analisadas. Tais 

resultados mostram não haver diferença entre as doses do fertilizante fluido fosfatado no 

crescimento das mudas de café conilon. 

 

Tabela 1. Quadrados médios, valores de “F” das análises de variância e sua significância para 

o efeito das doses de fósforo sobre as variáveis analisadas. 

VARIÁVEIS QUADRADOS MÉDIOS VALORES DE F CV (%) 

Altura da planta 44,9996 2,869
ns

 8,784 

    
Diâmetro do caule 0,0169 0,303

 ns
 7,07 

    
Número de folhas 0,2904 0,202

 ns
 12,782 

    
Comprimento do sistema  11,2632 2,206

 ns
 9,575 

radicular    

    
Massa verde das raízes 1,1716 2,539

 ns
 20,894 

    
Massa verde da parte aérea 2,7359 2,002

 ns
 22,275 

    
Massa verde da estaca 0,2463 0,722

 ns
 15,714 

    
Massa verde total 9,3080 2,673

 ns
 15,276 

    
Massa seca das raízes 0,0341 2,420

 ns
 22,439 

    
Massa seca da parte aérea 0,2212 2,862

 ns
 23,674 

    
Massa seca total 0,4178 2,840

 ns
 22,519 

ns
 Não significativo. 

 Os resultados encontrados nesse experimento contradiz aos resultados encontrados por 

Scivittaro et.al (2007) que observaram efeito altamente significativo das doses de fósforo 

sobre o somatório das quantidades de matéria seca produzidas em  três cultivos de milho. O 

aumento da dose de P aplicada promoveu respostas positivas e lineares, para todas as fontes 

de fósforo fluidas ou sólidas, indicando que o rendimento de matéria seca poderia ter sido 

maior, caso tivessem sido utilizadas doses mais elevadas de fósforo.  



 

 

Na Figura 1, observa-se que os níveis de fósforo aplicados no solo não promoveram 

efeitos significativo na variável massa seca da parte aérea. Porém, houve regressão 

significativa ao nível de 5% de probabilidade, indicando que a inclinação da reta difere de 

zero e que há redução no peso médio da massa seca da parte aérea com ao aumento das doses 

de fósforo aplicadas. 
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  Figura 1. Doses de fertilizante fluido fosfatado na                    Figura 2. Doses de fertilizante fluido fosfatado na 

massa seca da parte aérea das mudas de café conilon.                      massa seca total das mudas de café conilon. 

 

Na Figura 2, observa-se a mesma tendência da massa seca total observada para a 

massa seca da parte aérea, onde os níveis de fósforo aplicados no solo não promoveram 

efeitos significativos. Porém, houve regressão significativa ao nível de 5% de probabilidade, 

indicando que a inclinação da reta difere de zero e que há redução no peso médio da massa 

seca total com ao aumento das doses de fósforo aplicadas. 

 A redução nas variáveis fitotécnicas estudadas pode ter ocorrido devido ao fato do 

fertilizante ter sido aplicado na forma líquida (fluido), já que os fertilizantes líquidos entram 

contato com maior volume de solo, em comparação aos sólidos o que favorece as reações de 

fixação do fósforo, reduzindo sua disponibilidade para as plantas 

Tais resultados evidenciam a necessidade de novos trabalhos com fertilizantes fluidos 

fosfatados com mudas clonais de café conilon. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Em função da redução de variáveis fitotécnicas com o aumento das doses de fósforo 

líquido, observa-se a necessidade de novos trabalhos com esse fertilizante para produção de 

mudas clonais de café conilon 
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