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PREFÁCIO  

 

O objetivo deste curso e elucidar formas eficientes, sustentáveis e 

econômicas, na construção de viveiros e posteriormente na produção de mudas de 

café.  

Neste material será encontrado um texto técnico, de fácil entendimento, 

figuras, fotos e imagens que facilitaram o aprendizado.  Além, encontrasse neste 

curso três leituras adicionais, que são trabalhos científicos e técnicos sobre o 

assunto e foram cuidadosamente selecionados com o objetivo de aprimorar o seu 

conhecimento. Estas leituras são enviadas junto com o conteúdo deste curso. 

No final do curso, você encontrará a avaliação a ser respondida para 

verificarmos sua aprendizagem. 

Sucesso nos estudos! 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Programas recentes de revitalização da cultura cafeeira no pais têm sido 

priorizados pelo Governo Federal, em função da tradição da cultura, do aquecimento 

do mercado interno e externo e pela agregação de valor ao produto face à crescente 

demanda por uma bebida de alta qualidade. 

Dentro deste enfoque, a renovação do parque cafeeiro apresenta-se como 

uma ferramenta de fundamental relevância. Esta renovação tem como objetivo 

substituir plantas, de genótipos de baixa produtividade com vida útil depauperada, 
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por plantas advindas de novos programas de melhoramento, altamente produtivas e 

adaptadas a novas condições edafoclimaticas. Desta forma a produção de mudas de 

café de qualidade torna-se o principal método para promover tal renovação, e assim 

alavancar ainda mais a produção de café do Brasil. 

A produção de mudas sadias, e bem desenvolvidas, é um fator de extrema 

importância para qualquer cultura, principalmente, para aquelas que apresentam 

caráter perene, como é o caso do cafeeiro. Quando esta etapa é bem conduzida 

tem-se uma atividade mais sustentável, com maior produtividade e com menor 

custo, constituindo o principal fator, para obtenção de sucesso na formação de uma 

Iavoura cafeeira. 

Todavia para a produção de mudas de café sadias, aceitáveis pelos órgãos 

de fiscalização, com boa qualidade agronômica, deve-se ter um viveiro atendendo 

todos as características operacionais que sistematize a produção de mudas. 

 

2. CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO 

 

Para a formação de mudas de café de qualidade, uma série de medidas 

deverão ser tomadas, pelo responsável técnico do viveiro, para atender as normas 

vigentes. 

 

2.1 Local e dimensionamento do viveiro 

 

No processo de produção de mudas de café, o primeiro passo é a localização 

do viveiro. De acordo com Matiello et al. (2005), a escolha do local adequado para 

construir um viveiro de mudas de café, deve apresentar as seguintes características: 

Área ensolarada, com boa topografia, terreno bem drenado, evitando baixadas 

úmidas, bom acesso, com trânsito fácil na época das chuvas, local livre de plantas 

daninhas, como a tiririca e outras, localização distante de lavouras contaminadas por 

nematóides, evitando-se, principalmente, a situação abaixo delas, água de boa 

qualidade, evitando-se as fontes contaminadas por enxurradas vindas de lavouras 

velhas e águas salobras, ferruginosas ou alcalinas. 

 

Para tanto se deve selecionar: 



 Local de fácil acesso: Devem-se evitar locais próximos de lavouras velhas e 

abandonadas, que possam apresentar nematóides e outras pragas e doenças, 

que sejam focos potenciais para contaminar o viveiro. O local para construção do 

viveiro deve ser de fácil acesso, mesmo na época chuvosa, e bem localizado, pois 

na maioria dos viveiros a comercialização é feita no mesmo local de produção, 

logo a localização do viveiro será fator influente na comercialização das mudas. 

Evitar locais próximos a rios e córregos pelo excesso de umidade e também 

devido aos ventos, que figuram como agente de dispersão de patogênos. 

 

 Topografia: Deve-se escolher locais com terreno plano, com declive mínimo, que 

retire a umidade de dentro do viveiro. Neste local e importante que não exista 

afloramento do lençol freático e que o mesmo não seja superficial. O terreno 

escolhido deve ter uma drenagem suficiente para evitar empoçamento de água e 

excesso de umidade que aumenta o risco de doenças, como o tombamento 

causado pelo fungo Rhizoctonia solani, deve-se também evitar baixadas em geral 

pelo risco de geadas. 

 

 Local com água de qualidade e abundante: A água no viveiro deve ser abundante 

e isenta de microorganismos patogênicos ao homem e ao cafeeiro, nunca usar 

água de rios contendo esgoto ou que atravessem áreas com lavouras velhas e 

abandonadas;  

 

 Solo do local: Osolo do viveiro e próximo a ele, deve ser isento de plantas 

indesejáveis como tiririca (Cyperus rotundos), grama seda (Cynodom dactylon) e 

outras.  

 

 Vento: Deve-se escolher locais protegido de ventos fortes, e caso não seja 

possível instalar quebra-ventos, em uma distancia tal que não interfira na 

luminosidade do local. Os ventos são causadores de doenças abióticas como, 

queima de bordas, e também são disseminadores de agentes bióticos, como 

fungos.  

 

 Luminosidade ideal: Deve-se implantar o viveiro em local sem impedimentos que 

possam bloquear a luz no viveiro, o falta de luz causa um defeito nas mudas de 



café conhecido como estiolamento, vulgarmente chamado de mudas „caneludas‟. 

Estas mudas por buscarem a luz, crescem desproporcionalmente, em relação ao 

seu diâmetro caulinar e também ao seu número de folhas. Estas mudas 

estioladas não serão plantas vigorosas e produtivas no campo, caso as mesmas 

consigam passar pela fase vegetativa. 

 

2.2 Tipos de viveiros 

 

Os viveiros podem ser do tipo permanente ou provisório, de acordo com o 

material empregado, que assegura sua duração pelo prazo desejado. Podem ser de 

cobertura baixa (0,6 a 0,8m) ou alta (~2m) e, ainda a pleno sol.  

Os provisórios são construídos com material de fácil aquisição, de baixa 

durabilidade e econômicos. Este tipo de viveiro tem a finalidade de atender uma 

pequena demanda de mudas, para expansão ou renovação das lavouras, em 

pequenas propriedades rurais (Figura 1 a). O viveiro permanente é construído com 

intuito de gerar renda e atender toda a população circunscrita no local. Desta forma, 

este é construído de forma comercial, com matérias resistentes e duráveis (Figura 1 

b). Outro fator que deve ser considerado é que a tecnologia empregada em viveiros 

permanentes é infinitamente maior que a utilizada em viveiros provisórios. Nos 

permanentes são instalados sistemas elétricos eficientes, para suportar as bombas 

de água e os sistemas de irrigação que iram manter as plantas hidratas.  

A escolha do tipo mais adequado, para cada situação, depende da finalidade 

do viveiro, se comercial ou uso próprio, provisórios, do material mais facilmente 

disponível no local, da duração desejada para a produção de mudas e do 

conhecimento e nível tecnológico do produtor ou do viveirista (Matiello et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1. Viveiros tipo provisório (a) ou permanentes (b). Fonte: Embrapa, (2002). 

 

2.3 Dimensionamento, materiais para sustentação, cobertura e proteção lateral 

do viveiro  

 

A área necessária para a construção do viveiro é determinada pela 

quantidade de mudas que se pretende produzir. Assim um fator de suma 

importância na construção do viveiro é o seu dimensionamento. Deve-se 

dimensionar o viveiro de forma que atenda as pretensões de produção de mudas, 

evidenciadas pelo planejamento econômico do viveirista.  O dimensionamento deve 

ser feito para evitar duas ocasiões: 

 

(a) 

(b) 



1. Um viveiro dimensionado erroneamente pode super-dimensionar o local, ou seja, 

criar um espaço que não será utilizado. Este erro aumentará os custos de 

construção da instalação. Desta forma o viveirista deverá embutir os custos 

adicionais no preço das mudas, dentro de um determinado tempo de produção, 

fazendo com que sua muda seja incompatível com o mercado, gerando ao 

negocio. 

 

2. Outro erro no dimensionamento pode ser o sub-dimensionamento, ou seja, 

projetar um local que fisicamente não atenderá a demanda de encomendas feita 

ao viveirista. A não entrega das mudas aos produtores, implica a uma perde 

econômica e também gerará uma desconfiança no estabelecimento. Local, 

também gerará prejuízos econômicos ao proprietário do viveiro. 

 

Desta forma, o dimensionamento do viveiro pode ser calculado com base na 

área dos canteiros e nos caminhos entre os mesmos. Cada m2 de canteiro comporta 

de 200 a 300 sacolas. Os caminhos entre canteiros ocupam mais 50% da área, pois 

eles têm largura de 0,6 m contra 1,2 m dos canteiros e margem lateral de 1 m. Em 

termos práticos, dependendo dessas condições, são necessários, 

aproximadamente, de 60 a 100 m2 para cada 10.000 mudas de café a serem 

produzidas.  Pode-se usar a Tabela 1 como parâmetro para estimar a área de viveiro 

a ser construída em função do número de mudas que se deseja produzir. 

 

Tabela 1. Estimativa da área do viveiro em função do numero de mudas de meio 

ano a ser produzido. 

 Área do viveiro (m2) 

Número de mudas* Útil Total 

1.000 4 6,4 

10.000 40 64,0 

50.000 200 320,0 

100.000 400 640,0 

250.000 1.000 1.600,0 

500.000 2.000 3.200,0 

1.000.000 4.000 6,400,0 



*Utilização de sacolas de polietileno com tamanho, em centímetros de 10 x 20. 
Fonte: Guimarães et al. (1998). 
 

Existem outras recomendações para o dimensionamento da área do viveiro. 

Em estudos e observações a Embrapa chegou a parâmetros técnicos de 

dimensionamento de viveiros para a produção de mudas de café, recomendando da 

seguinte forma: Área do viveiro é calculada em função da área ocupada pelos 

canteiros, pelas ruas de separação entre os mesmos e a área livre deixada nas 

laterais do viveiro. Desta forma, considerando os canteiros com 1,20 m de largura, 

0,60 m para as ruas entre canteiros e também que 200 saquinhos cheios para 

mudas de meio ano ocupam 1 metro quadrado de canteiro, podem-se utilizar as 

indicações da Tabela 2 para a construção do viveiro. 

 

Tabela 2. Estimativa da área de viveiro, comprimento e número de canteiros em 

função dos números de mudas a serem produzidas1. 

Nº de mudas Área do ripado 

(m x m) 

Comprimento dos 

canteiros (m) 

Nº de canteiros 

6.000 10,80 x 7,20 8,40 3 

10.000 10,80 x 10,80 8,40 5 

14.000 14,40 x 10,80 12,00 5 

17.000 14,40 x 14,40 12,00 7 

26.000 18,00 x 14,40 15,60 7 

33.500 18,00 x 18,00 15,60 9 

41.500 21,60 x 18,00 19,20 9 

50.000 21,60 x 21,60 19,20 11 

1Fonte: Embrapa, (2002). 

 

Quanto à cobertura dos viveiros, estes podem ser divididos da seguinte 

forma: Viveiros de cobertura alta (1,8 a 2,0 m de pé-direito); Viveiros de cobertura 

baixa (0,6 a 0,8 m de pé-direito) e Viveiros sem cobertura. 

A finalidade da cobertura, alta ou baixa, é propiciar o controle de insolação no 

viveiro. Nos viveiros de cobertura baixa os canteiros devem ser cobertos 

individualmente (Figura 2 a), devendo a proteção lateral ultrapassar o canteiro em 25 



cm, para proteger as bordas do excesso de insolação. Nos de cobertura alta (Figura 

2 b), a proteção lateral deverá ser de aproximadamente de 50 cm.  

Além da cobertura, recomenda-se ainda que o viveiro tenha uma proteção, 

lateral, principalmente no lado voltado para o leste e oeste, para evitar o excesso de 

insolação das mudas. O material de cobertura, quando não for usado sombrite, deve 

ser disposto no sentido norte–sul (Figura 3), possibilitando uma insolação ou 

sombreamento uniforme das mudas numa proporção de 50%. 

 

 

 

Figura 2. Produção de mudas de café em viveiro de cobertura baixa (a) e em viveiro 

de cobertura alta (b). Fonte: a - http://www.durvalamaral.com.br; b - 

http://www.agrocim.com.br. 

 

Segundo circular técnica da Embrapa, (2002), quanto à disposição interna do 

viveiro de cobertura alta, sugere-se: 

 

(a) 

(b) 

http://www.durvalamaral.com.br/


 Que os esteios sejam dispostos a uma distância de 3,00 a 3,60 m nos dois 

sentidos (norte–sul, leste–oeste) e situados dentro dos canteiros, para não 

atrapalhar o trânsito nos caminhos. 

 

 Utilizar esteios de 2,5 m de comprimento e 16 cm de diâmetro de bambu gigante 

ou madeira branca. Para apoio de cobertura utilizar bambu comum inteiro ou 

arame liso de cerca.  

 

 Para cobertura utilizar bambu rachado, capim napier, sombrite entre outras, e 

para proteção lateral bambu comum rachado, napier e panos de colheita usados. 

 

 Que os canteiros tenham de 1,0 a 1,2 m de largura e 0,6 m entre si, visando 

facilitar os tratos culturais, e também um espaço de 1,0 m entre a proteção lateral 

e os canteiros, necessário à manipulação das mudas. Para proteção de canteiros 

estacas de 50 cm de bambu comum ou madeira branca e arame. 

 

 

Figura 3. Modelo de viveiro disposto no sentido norte – sul, possibilitando uma 

insolação ou sombreamento uniforme, às mudas de café. Fonte: Santinato & Silva 

(2001). 



 

No viveiro de cobertura baixa (0,6 a 0,8 m) sugere-se utilização de estacas 

distanciadas de 1,20 a 1,50 m, fixadas em ambos os lados dos canteiros para 

suportar a cobertura. 

Segundo Matiello et al. (2005), pode ser usada ainda tela sombrite preta, 

sendo indicadas aquelas que dão 50 a 60% de insolação, especialmente 

recomendadas para viveiros com microaspersão. A cobertura das mudas é 

necessária para evitar o excesso de insolação, já que as plantas de café, quando 

novas, se desenvolvem melhor em ambiente de meia sombra. Nos períodos de 

ocorrência de geadas, a cobertura deve ser mais fechada, para proteção das mudas 

contra os efeitos do frio.  

A orientação no sentido norte-sul, é recomendada, pois durante o dia a 

sombra se desloque uniformemente sobre as mudas, pelo caminhamento do sol, no 

sentido leste-oeste. Para viveiros com sombrite essa orientação não é necessária. 

O viveiro sem cobertura (Figura 4), atualmente tem sido bem adotado por 

viveiristas de algumas regiões, onde o sol não caracteriza um problema de queima 

de bordas hás mudas de café. No viveiro sem cobertura, a condução do viveiro é a 

pleno sol, está condução possui vantagens como menos gastos com cobertura, 

evitar microclima baseado em altas úmidas, que proporcionara o aparecimento de 

doenças e pragas. Porém o grande atrativo desta modalidade de cultivo, a pleno sol, 

é que as mudas já saem aclimatadas do viveiro, aumentando muito a probabilidade 

de sucesso de implantação da lavoura no campo. Os viveiros sem coberturas 

também devem possuir proteção lateral para evitar o excesso de insolação no 

substrato e também para servir como quebra vento. 

 



 

 

Figura 4. Produção de mudas de café, em viveiro sem cobertura, na modalidade a 

pleno sol. Fonte: http://www.acheiunai.com.br. 

 

2.4 Distribuição interna 

 

A sistematização interna do viveiro deve ser planejada para facilitar o transito 

de pessoas, os tratos culturais, os fitossanitários e o transporte das mudas. Para 

tanto é necessário o planejamento da localização dos moirões, dimensionamento 

dos canteiros e caminhos para trânsito.  

Os moirões devem ser localizados a cada 3,6 m (em quadrado), ficando 

situados dentro dos canteiros (Figura 5). Em vários viveiros pode ser visto que os 

moirões ficam dentro do caminho de passagem, entre os canteiros. Isso dificulta 

extremamente todo o fluxo de trabalho em um viveiro, desta forma prevenir-se que 

os moirões ficam dentro dos canteiros, é uma foram de facilitar a mão de obra futura. 

Ressalta-se que estas medidas, são baseadas em larguras de canteiros e de 

corredores máximas, ou seja, a disposição dos moirões são baseados no tamanho 

máximo recomendado para as larguras dos canteiros, que é 1,20 metros. Caso 

deseja-se fazer canteiros com larguras inferiores, como no caso de pequenas 

produções de mudas para uso pessoal, podem-se utilizar os parâmetros 

recomendados por Guimarães & Mendes, (1997), que estão apresentados na Tabela 

3. 

   



Tabela 3. Distância entre colunas de sustentação da cobertura de viveiros, em 

função da largura dos canteiros e corredores1. 

1Fonte: Guimarães & Mendes, (1997). 
 

Os canteiros devem ter em torno de 1,2 m de largura e no máximo 20 m de 

comprimento, os pequenos caminhos entre os canteiros devem guardar a largura de 

0,6 m, para facilitar o manejo. Os canteiros sempre devem estar dispostos no 

sentido do maior declive, para facilitar a drenagem do excesso de água (Figura 6). 

Em volta do viveiro entre os canteiros e a proteção lateral, deve-se deixar um vão 

com cerca de 1 m largura, para facilitar o trânsito.  

Em viveiros de grande porte, recomenda-se dimensionar carreadores, para 

facilitar a entrada de veículos, próximos aos canteiros. Isto diminui a mão de obra de 

transporte das mudas, também diminuindo as injurias causadas no momento do 

transporte das mudas, do canteiro até o veiculo. 

Uma forma resumida do dimensionamento do viveiro, da sua orientação em 

relação às coordenadas geográficas, de sua altura e forma de cobertura é 

apresentada na Figura 5. 

 

Largura dos canteiros 

(m) 

Largura dos corredores 

(m) 

Distancia entre moirões 

(m) 

0,80 0,40 2,4 x 2,4 

0,80 0,50 2,6 x 2,6 

0,80 0,60 2,8 x 2,8 

1,00 0,40 2,8 x 2,8 

1,00 0,50 3,0 x 3,0 

1,00 0,60 3,2 x 3,2 

1,20 0,40 3,2 x 3,2 

1,20 0,50 3,4 x 3,4 

1,20 0,60 3,6 x 3,6 



 

 
 

Figura 5. Resumo da disposição da cobertura do viveiro, estrutura e distribuição 

interna. Fonte: Matiello et al. (2005). 

 

 



 

 

Figura 6. Dimensões de canteiros e de caminhos de circulação em viveiros de café. 

Fonte: Fonseca et al. (2007). 

 

Após o viveiro estar planejado e em construção, deve-se planejar a produção 

de mudas. O inicio do planejamento da produção de mudas de café passa pela 

escolha da forma de propagação, seja por semeadura, que pode ser direta ou 

indireta, seja por estaquia. Outros fatores importantes são o substrato que será 

cultivado as mudas, o recipiente e a tempo que a muda ficará no viveiro, este tempo 

caracteriza o tipo de muda que se deseja produzir. 

 

3. PRODUÇÃO DE MUDAS DE CAFÉ 

 

Invertendo a ordem das fases de produção de mudas de café, será 

evidenciando primeiro como se dividem os tipos de mudas de café, muda de ano e 

muda de ano e meio, para depois passarmos a elucidar a sequência correta da 

produção de mudas de café. 

 

3.1 Tipos de mudas 

 

A formação de mudas sadias e bem desenvolvidas é uma etapa fundamental 

para que o cafeicultor tenha sucesso. Existem dois tipos de mudas de cafeeiro: as 

mudas de meio ano e as de um ano.  



As mudas do cafeeiro (Coffea arabica L.), rotineiramente oriundas de 

sementes, podem ser obtidas após 6 (mudas de meio ano) e 12 (mudas de ano) 

meses do momento da semeadura no viveiro.  

As mudas de meio ano são mais utilizadas por permanecerem menos tempo 

em viveiro e, assim, apresentarem menor custo de produção no final do processo, 

gerando uma redução dos usos de insumos e mão de obra (GUIMARÃES, 1995).  

As mudas de meio ano são, geralmente, plantadas a partir de dezembro. Há 

dificuldade de produzi-las antes disso, em virtude das sementes de café 

apresentarem viabilidade máxima de 6 meses, quando armazenadas em condições 

apropriadas, assim são colhidas em abril/maio e, comercializadas, na maioria das 

vezes, somente a partir de junho (GUIMARÃES, 1995). 

 

3.2 Escolhas das sementes  

 

A instalação da maioria das lavouras cafeeiras principalmente de Coffea 

arabica L. é realizada por meio de mudas obtidas através de sementes. Assim, é de 

suma importância a obtenção de sementes de alta qualidade, visto que a utilização 

destas é o principal fator condicionante para obtenção de mudas vigorosas. A 

qualidade de um lote de sementes compreende uma série de atributos que 

determinam o seu valor para semeadura, que são a pureza genética, física, 

fisiológica e sanitária. Os padrões de sementes são estabelecidos pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) (TOMAZ et al 2009). 

 

Estes atributos foram bem descritos, por Tomaz e colaboradores (2009), 

desta forma: 

 

 Qualidade Genética: Esta qualidade é transmitida hereditariamente, ou seja, 

determinada pelas características da planta que resultam no potencial genético da 

semente. São os benefícios advindos do melhoramento genético das plantas, tais 

como produtividade, porte, arquitetura da planta, precocidade, resistência às 

pragas e doenças, entre outros. Para Fazuoli (1986), a qualidade genética irá 

garantir que as características de interesse acrescentadas aos materiais 

comerciais sejam mantidas e expressas nos cultivos subseqüentes, 



fundamentando-se no alto vigor vegetativo e na semelhança que a progênie 

apresenta quando comparados aos pais.  

 

 Qualidade Física: Reflete a composição física ou mecânica de um lote de 

sementes. Um lote de sementes é determinado como fisicamente puro quando o 

mesmo está isento de outras sementes de plantas caracterizadas como 

indesejáveis; quando a uniformidade no tamanho e densidade das sementes; 

quando há ausência de materiais inertes como pedras, pedaços de madeira, 

casca de café entre outros; e quando o lote de sementes de café não possui 

danos físicos caracterizados como quebrados, brocados e mal formados. Na 

maioria das pesquisas realizadas observa-se que há concordância quanto à 

necessidade de remoção das sementes de menor tamanho e menor densidade do 

lote, pois a pequena quantidade de substâncias de reserva pode proporcionar um 

lento desenvolvimento às plântulas. Além disso, tem sido verificado que a 

separação das sementes por tamanho e densidade é vantajosa para o 

aprimoramento da qualidade de diversas espécies. O manejo incorreto no 

processo de beneficiamento das sementes de café implica diretamente na 

qualidade física do lote.  

 

 Qualidade Sanitária: Baseada na ausência de contaminação por fungos, 

bactérias, vírus e insetos. A semente de café tem como característica ser envolta 

por mesocarpo espesso, assim uma relação hospedeira é estabelecida 

diretamente com diversos microorganismos e insetos, em função de o mesocarpo 

ser constituído de celulose, hemicelulose, pectinas, açúcares e proteínas, 

suprindo-os de fontes de carbono e nitrogênio (LIMA, 2005). A associação dos 

microorganismos com as sementes de café gera não só a disseminação de 

patógenos e, ou, insetos, mas também compromete a viabilidade da semente na 

germinação e no vigor afetando a qualidade e a produtividade da cultura. 

 

 Qualidade Fisiológica: Compreende as características que indicam a capacidade 

da semente em exercer suas funções vitais, ou seja, aquelas relacionadas à 

germinação, vigor e longevidade. A qualidade fisiológica configura o menor nível 

de danos possíveis às características inerentes à fisiologia das sementes, como 

baixa degradação de tecidos de reservas, e principalmente, baixa degradação da 



membrana celular que influência na desorganização estrutural e física das células 

auxiliando na velocidade de deterioração das substâncias de reservas, que 

futuramente inviabilizaram as sementes (LARCHER, 2000). As sementes estão 

sujeitas a uma série de mudanças degenerativas de origem bioquímica, fisiológica 

e física após a sua maturação, as quais se associam com a redução do vigor 

(ALIZAGA et al.,1990). As práticas de secagem e armazenamento de sementes 

de café estão diretamente ligadas à qualidade fisiológica das sementes. A 

exposição das sementes à temperaturas e umidade relativa elevadas provoca 

sérias alterações degenerativas no seu metabolismo, desencadeado pela 

desestruturação e perda da integridade dos sistemas de membranas celulares 

causadas principalmente pela peroxidação de lipídios, além da perda da 

compartimentalização celular. A desintegração do sistema de membranas 

promove descontrole do metabolismo e das trocas de água e solutos entre as 

células e o meio exterior, determinando a queda na viabilidade das sementes 

(VIEIRA & CARVALHO, 1994). 

 

As sementes devem ser obtidas em fazendas experimentais de órgãos de 

pesquisa, federais e estaduais, ou, então, em propriedades registradas para a 

produção de sementes, onde se pode ter certeza quanto à boa origem do material, 

por se conhecer a variedade e a linhagem (Figura 7 a). 

As sementes também podem ser colhidas na própria fazenda, desde que o 

cafezal tenha sido formado com sementes de boa origem, devendo, nesse caso, os 

lotes serem separados para reduzir o risco de cruzamento entre variedades. 

Desta forma, deve-se escolher sementes de lavouras sadias, com bom 

manejo nutricional, sem incidência de pragas e doenças. Principalmente a broca do 

café, inseto que perfura os grãos de café, fazendo galerias, estas galerias diminui a 

qualidade fisiológica da semente, afetando seu status de reservas de carboidratos, 

que diminui seu potencial de germinação (Figura 7 b).  

Deve escolher plantas vigorosas, com boa arquitetura e produtivas. Devem-se 

coletar os frutos de café no estádio de maturação „cereja‟, caracterizado pelo ponto 

máximo de maturação (Figura 7 c). Devem-se evitar frutos secos, chochos, e 

também frutos verdes e verde-cana. Recomenda-se não utilizar sementes mal 

formadas como, por exemplo, a semente moca. 

 



 
 

Figura 7.  Semente com ficha de certificação armazenada em saco (a), fruto atacado 

pela broca do café (b) e grãos de café no estagio de maturação cereja (c). Fonte: (a) 

- http://www.casul.com.br/cafe; (b) - http://www.sapc.embrapa.br e (c) - 

http://www.revistacafeicultura.com.br 

 

Os frutos selecionados deverão ser despolpados, ainda frescos, com muito 

cuidado, para evitar danos às sementes. A polpa açucarada e mucilaginosa é um 

verdadeiro caldo de microorganismos, em sua maior parte nocivos. 

Após a retirada da mucilagem, é necessário controlar a fermentação da 

massa despolpada da seguinte maneira:  

 Colocam-se as sementes dentro de um balde de plástico com capacidade de 20 

litros, adicionando água até cobrir as sementes, deixando-as submersas por 18 

horas. Depois de degomadas (sem mucilagem), as sementes serão colocadas em 

bandejas para secar, de preferência à sombra, até apresentarem teor de umidade 

em torno de 14% (Figura 8). 

 

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) 
 

http://www.casul.com.br/cafe
http://www.sapc.embrapa.br/


 
 

Figura 8. Bandeja apropriada para secagem de sementes de café. Fonte: Embrapa 

(1998). 

 

As sementes preparadas para plantio devem ser acondicionadas em sacaria 

comum (sacos de pano), guardadas em local fresco, como pode ser visto na Figura 

7 a. Quanto mais lenta a perda de sua umidade, maior será o período com boa 

germinação. Sementes assim armazenadas mantêm bom poder germinativo até seis 

meses. 

Cada quilo de sementes, dependendo do teor de umidade e da variedade, 

pode conter de quatro a cinco mil sementes, que, descontadas as perdas (na 

germinação e durante a formação das mudas), dão para formar de duas a quatro mil 

mudas, ou seja, ocorre uma perda de aproximadamente 25%, que deverá ser 

prevista por ocasião do semeio. 

O semeio poderá ser realizado logo após a degomagem, independente do 

teor de umidade. Para se ter uma germinação de 70 a 90%, as sementes devem ser 

utilizadas no período máximo de seis meses, depois reduz-se rapidamente sua 

capacidade de germinação. 

 

De forma prática ressalta-se: 

 

 Adquirir sementes identificadas de procedência idônea e de variedades 

recomendadas para o Estado. 

 



 Selecionar plantas que apresentem um bom desenvolvimento, boa produtividade, 

copa vigorosa e que sejam sadias. 

 

 Preparar a limpeza da área de coleta, ao redor das plantas matrizes, antes do 

início da colheita. 

 

 Coletar sementes, de preferência na planta ou no chão, com o auxílio de uma 

lona. 

 

 Coletar apenas os frutos maduros de coloração vermelha ou amarela. Os de 

coloração verde deverão ser descartados. 

 

 Os cafeeiros produtores de sementes devem ser adubados. Em pequenas 

propriedades, usar adubo orgânico ao redor das plantas de café. 

 

 Evitar o armazenamento das sementes por um período superior a seis meses 

devido à perda do poder germinativo. 

 

 Para obtenção de 1 kg de sementes são necessários, em média, 4 kg de frutos 

cerejas. Ter como base que 1 kg de sementes contem cerca de quatro a cinco mil 

sementes, e resultarão de duas a quatro mil mudas. 

 

3.3 Semeadura 

 

Segundo Santinato e Silva (2001) e Matiello et al. (2005), a semeadura 

consiste em plantar as sementes de café de forma direta nos recipientes (sacolas ou 

tubetes), ou ainda de forma indireta através de pré-germinação e germinação em 

leito de areia, sendo a forma indireta não recomendada.  

A semeadura deve ser uma prática planejada, no tempo, para que não acha 

desencontro entre a época de plantio e a época em que as mudas estarão prontas 

para o plantio, desta forma a época de semeadura é de suma importância. 

Esta pode ser feita de três maneiras: direta, indireta seguida de repicagem e 

com sementes pré-germinadas. Outra forma de propagação pode ser a vegetativa 

que será por intermédio de estacas clonais. 



 

3.3.1 Época de semeadura 

 

A época de semeadura esta intimamente ligada à época de plantio da muda, 

ou seja, a muda possui um tempo hábil para ficar pronta para o plantio, assim a 

época de semeadura, vai governar este tempo hábil, e deixar a muda pronta para 

ser levada para o campo dentro da época recomendável para o plantio. 

As mudas produzidas com semeio em julho estariam aptas para o plantio com 

cinco pares de folhas em janeiro, como há a possibilidade de utilização das mudas 

com três pares de folhas verdadeiras, o plantio poderia ser feito em 

novembro/dezembro. As mudas produzidas com semeio em outubro e novembro 

teriam a menor permanência em viveiro até alcançar o quinto par de folhas e 

estariam aptas para o plantio em março e abril. As mudas mais vigorosas são 

aquelas semeadas nos meses de julho e agosto. O plantio de mudas no campo 

pode ser antecipado para os meses de outubro e novembro, desde que a 

semeadura em viveiro ocorra nos meses de abril e maio. 

Para mudas propagadas por via estacas, estas encontram-se prontas para o 

plantio definitivo apos serem enviveiradas por aproximadamente 5 meses. 

Atualmente, tem-se recomendado o plantio de mudas de café no período de 

15 de dezembro a 15 de fevereiro. Está recomendação esta baseada no ciclo de 

chuvas existente neste período, entretanto nos últimos anos, em algumas regiões, 

tem-se presenciado veranicos neste período, que diminuiria o pegamento das 

mudas no campo. 

Desta forma o melhor e programar a semeadura das mudas para o mês de 

junho/julho, para atender a recomendação acima. Entretanto deve-se levar em 

consideração que as épocas de chuvas, ideais para os plantios, não são 

semelhantes e bem definidas em todas as regiões. Assim caso o produtor de café 

que vai plantar as mudas não tenham irrigação suplementar no campo, o ideal e 

adequar a semeadura e/ou a estacagem para uma época que ao passar o tem hábil 

de permanência no viveiro, tenha-se água (umidade) no solo para proceder o plantio 

das mudas. 

A muda vai estar hábil para ir para o campo, quando apresentar os quesitos 

descritos no tópico seleção de mudas. 

 



 

3.3.2 Semeadura direta 

 

A semeadura deve ser feita diretamente nos saquinhos, usando-se duas 

sementes por recipiente, a uma profundidade de 1-2 cm, cobertas com uma fina 

camada de substrato ou preferivelmente com areia lavada. Em seguida, devem-se 

cobrir os canteiros com palha capim seco ou folhas de coco, também secas, para 

conservar a umidade e evitar que as sementes sejam descobertas pela ação da 

chuva ou irrigação. Ao iniciar a germinação, retira-se a cobertura dos canteiros, e 

efetua-se imediatamente a cobertura do viveiro, proporcionando inicialmente 50% de 

insolação, caso não seja na modalidade a pleno sol. 

As vantagens da semeadura direta apresenta são a ausência de gastos com 

germinadores e repicagens e a manutenção intacta do sistema radicular. Suas 

desvantagens são: germinação desuniforme, produzindo mais mudas refugo, maior 

exigência em regas, impossibilidade de seleção de mudas, feita durante a 

repicagem, por meio da eliminação daquelas com raízes defeituosas. 

Na semeadura efetuada de forma direta com duas sementes por saquinho, 

quando as mudas atingirem a fase de “orelha de onça” (Figura 9 a), deverá ser 

deixada apenas uma plântula, a mais vigorosa, cortando-se a outra bem rente à 

superfície (Figura 9 b). O arranquio não é recomendado porque pode causar danos 

ao sistema radicular da muda remanescente. 

 

 

(a) 



 
 

Figura 9. Muda de café na fase „orelha de onça‟ (a) e sequência de desenvolvimento 

da muda na semeadura direta. Fonte: (a) http://coffeetraveler.net, (b) Embrapa, 

(2002). 

 

 A semeadura direta além de manter o sistema radicular intacto, causa menor 

incidência de Rhizoctoniose (tombamento). Ainda segundo Matiello et al. (2005), em 

regiões frias do Sul de Minas, a semeadura feita em abril a maio resulta em mudas 

boas (5 pares de folhas definitivas) cerca de 210 dias após plantio 

 

3.3.3 Semeadura indireta 

 

Neste caso, a semeadura é feita em germinadores contendo uma camada de 

15 a 20 cm de areia, sobre a qual as sementes são distribuídas a lanço, na 

proporção de 1 kg/m2 (Figura 10). 

Os germinadores devem possuir uma largura de 1,2 m, e comprimento 

segundo a necessidade, cobrindo-os com folhas de palmeira ou sombrite a uma 

altura de 60 a 80 cm, para proporcionar de 40% a 60% de sombreamento. Após a 

semeadura, primeiramente, as sementes são cobertas por uma camada de 1 a 2 cm 

de areia e sobre esta uma de capim seco até o início da germinação. 

(b) 

http://coffeetraveler.net/


 

 

Figura 10. Exemplo de canteiro germinador, com plântulas na fase de palito de 

fósforo. Fonte: http://www.infobibos.com.br/Artigos/2010_1/Cafe. 

 

Irrigar os germinadores em dias alternados e com o início da germinação (40 

a 60 dias após) retirar o capim, permanecendo apenas a cobertura baixa até que 

todas as mudas sejam repicadas. A repicagem deve ser feita entre as fases 

conhecidas pelos cafeicultores como “palito de fósforo” e “orelha de onça” (Figura 

11). Deve-se evitar a repicagem de mudas a partir do primeiro par de folhas 

definitivas. Por ocasião da repicagem deve-se efetuar a poda da raiz principal (cerca 

de 4-5 cm abaixo do colo) e fazer um ligeiro desbaste das raízes secundárias 

(Figura 11). 

 

 

Figura 11. Plantas na fase de “palito de fósforo”, intermediária e “orelha de onça”, 

com as raízes podadas e prontas para o transplantio. Fonte: Embrapa, (2002). 

http://www.infobibos.com.br/Artigos/2010_1/Cafe


 

O orifício na terra dos saquinhos deve ser feito com um chucho, realizando-se 

uma abertura com profundidade um pouco superior ao comprimento da raiz da 

plântula depois de podada. Deve-se comprimir lateralmente a terra, deixando o colo 

da muda rente à superfície. A desvantagem da repicagem é a possibilidade de 

deformação das raízes, que dará origem ao “pião torto”, provocando mal 

desenvolvimento ou morte das plantas no campo, devendo-se, sempre que possível, 

evitar este método. 

A vantagem maior da semeadura indireta é representada pelo ganho de 

tempo, com as fases de semeadura e germinação sendo adiantadas, enquanto se 

prepara o viveiro. O transplantio (repicagem) não é permitido em alguns estados. 

 

3.3.4 Sementes pré-germinadas 

 

 As sementes são colocadas em germinadores de areia, cobertas com 2 a 3 

cm de areia, ou entre dois sacos e irrigadas como na semeadura indireta. 

Quando começam a emitir a radícula, na fase de “esporinha”, são semeadas 

imediatamente nos saquinhos. Assim, evita-se a produção de mudas com raízes 

defeituosas. Deve-se ter o cuidado para que a radícula (esporinha) não ultrapasse 1 

mm de comprimento. 

 

6. GERMINAÇÃO E CRESCIMENTO 

 

A germinação da semente é considerada a retomada do crescimento do eixo 

embrionário, o qual se encontra paralisado nas fases finais do processo de 

maturação, sendo que após o estimulo por condições ambientais, desenvolve-se, 

ocorrendo, então, o rompimento do tegumento pela radícula. É uma etapa crítica do 

biociclo vegetal, pelo fato de esse processo estar associado a vários fatores de 

natureza extrínseca, como os fatores ambientais, e intrínseca, ou seja, a processos 

fisiometabólicos (BEWLEY & BLACK, 1994). 

Dependendo da temperatura junto à semente, que sofre influência da altitude, 

época do ano, insolação, profundidade de semeio, entre outros, o processo de 

germinação ocorre dentro de 30 a 90 dias (MATIELLO et al., 2005). 



Segundo Santinato e Silva (2001), o processo de germinação é mais ou 

menos lento, as reservas da semente são constituídas principalmente de 

hemicelulose e substâncias graxas que vão sendo digeridos pelos cotilédones 

dentro do endosperma à medida que vão crescendo. O hipocótilo e a radícula 

rompem e crescem, mais tarde, a alça hipocotiledonária endireita-se levantando os 

cotilédones para fora, formando mais tarde os “palitos de fósforos”. Estes crescem 

um pouco mais e logo surgem as folhas cotiledonares, que mais tarde dão origem a 

“orelha de onça”. Os diferentes estádios de germinação são: semente, esporinha 

joelho, palito de fósforo, orelha de onça, orelha com inicio de emissão do primeiro 

par de folhas definitivas (Figura 12). 

 

Figura 12. Diferentes estágios na germinação das sementes de café. Fonte: 

Santinato & Silva (2001) 

 

A seguir a haste, futuro tronco, cresce verticalmente e nele surgem os 1º, 2º, 

3º pares de folhas, e assim sucessivamente. Logo a muda estará pronta para ser 

levada a campo. 

A natureza do solo freqüentemente afeta a germinação, em substratos com 

alto teor de argila e mesmo com altos teores de areia fina, e notório uma crosta que 

dificulta a saída das mudas, ou sela a germinação. Desta forma deve-se fazer 

sempre um escarificação ao redor das sementes em estágios iniciais de germinação. 

 

3.4 Propagação por estacas 

 

O processo usual de propagação do cafeeiro, tanto da espécie C. arabica 

como C.canephora, é por semente. Recentemente alguns estados produtores, a 



exemplo do Espírito Santo e Rondônia, vêm utilizando outro método que é a 

propagação assexuada por meio de estacas. 

A produção de mudas, propagadas por partes vegetativas, como as estacas, 

é recomendada para espécies que possuem alta variabilidade genética, quando 

propagada por sementes. Nestas espécies está inclusa o Coffea canephora L.. 

Devido sua fertilização ser de forma cruzada, ou seja, a planta caracteriza-se como 

alógama, suas sementes possuem uma alta variabilidade genética, pois existe 

combinação de material genético de varias plantas, fato este que condiciona as 

sementes a possuir variada capacidade de germinação e vigor. Assim ao se 

propagar esta variedade por sementes os gastos são elevados, pois a germinação e 

desuniforme, e então, é necessário semear um maior número de sementes para 

depois chegar ao stand final, comparado ao C. arábica L.. 

Desta forma, utiliza-se a reprodução de mudas por estacas, a fim de 

reproduzir todas as características desejadas da espécie, ou seja, forma um clone, 

por isso dá-se o nome muda clonal.  

A produção de mudas por estacas permite reproduzir uma cópia semelhante à 

planta-mãe, podendo levar a um acréscimo de até 30% em produtividade, apenas 

com a seleção e multiplicação assexuada (estaca) das matrizes. 

Na seleção de plantas matrizes, a planta matriz é a planta-mãe, da qual são 

retirados os ramos ortotrópicos (ramos ladrões) que fornecerão as estacas para a 

formação das mudas. As matrizes devem ser de lavouras em produção com 

potencial produtivo avaliado em três safras consecutivas. O número mínimo de 

matrizes para fornecimento de estacas deve ser de 30 plantas, para que ocorra uma 

boa capacidade de combinação em termos de cruzamento, obtendo-se desse modo 

uma alta produção de grãos. 

Para que isso acontece deve-se ter um banco de matrizes bem manejado, 

livre de pragas e doenças, adequadamente nutrido e também bem vigoroso. Estes 

aspectos são exigidos para que se tenha uma porcentagem maior de certeza de que 

as plantas jovens ou mudas serão eficientes e resistentes quando levadas para o 

plantio no campo. 

As estacas são obtidas de ramos ortotrópicos de matrizes selecionadas. 

Normalmente se obtém de 80 a 95% de pegamento no café conilon. Na formação de 

mudas por estaca recomenda-se a orientação de um técnico ou obtenção de mudas 

certificadas de viveiristas credenciados. 



A produção de estacas e uma tarefa simples, como pode ser observado no 

esquema apresentado da Figura 9. Primeiramente devem-se escolher ramos 

ortotrópicos de plantas matrizes (Figura 13 a), selecionados com base nas 

características citadas ainda pouco. Estes ramos devem ser cortados (Figura 13 b) e 

colocados na água (Figura 13 c). Após esta fase devem-se eliminar os ramos 

laterais, e no ramo principal, individualizar os nós (Figura 13 d), dividindo o ramo em 

uma serie de toletes, de 5 a 6 cm. Deve eliminar as partes mais lenhosas e as mais 

tenras. Após esta fase corta-se as folhas da estaca ao meio, diminuindo sua área 

fotossintética, para favorecer o enraizamento (Figura 13 e). Nos toletes deve-se na 

parte superior do mesmo, logo após a inserção das folhas, fazer um corte reto, e na 

parte inferior fazer um corte em bisel (Figura 13 f), o corte em bisel é feito para 

aumentar a superfície de contato do substrato com a estaca, estimulando o 

enraizamento das estacas.  

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 



 

 

Figura 13. Fases da produção de mudas de café, conilon, por meio de estaquias. 

Fonte: Fonseca et al. (2007). 

 

Na formação de mudas por estaca é indispensável mantê-las em ambiente 

úmido principalmente no período inicial de enraizamento. Neste sistema, as estacas 

são mantidas a meia sombra em viveiros com microaspersão ou em estufins que 

devem ser instalados dentro de um viveiro. As estacas podem ser enviveiradas nos 

próprios recipientes plásticos.  

 

4. RECIPIENTES 
 

Com relação aos tipos de recipientes utilizados na produção de mudas de 

cafeeiros, os saquinhos de polietileno são os mais utilizados pelos viveiristas (Figura 

14). Entretanto, nos últimos anos, grande número de viveiristas e cafeicultores vêm 

utilizando tubetes de polietileno rígido, para a produção de mudas de café (Figura 15 

a). Estes possuem capacidade volumétrica inferior à dos saquinhos de polietileno 

(MELO, 1999). 

Os saquinhos plásticos de polietileno podem variar de 9 a 11 cm de largura x 

18 a 20 cm de comprimento para mudas de meio ano e de 12 a 14 cm de largura x 

25 a 28 cm de comprimento para mudas de ano, devem ter de 30 a 36 furos na sua 

metade inferior, para drenagem do excesso de água (MATIELLO et al., 2005). 

 

(e) (f) 



 

Figura 14. Mudas de café arábica cultivadas em saquinhos de polietileno. Fonte: 

http://santamariadejetiba.olx.com.br. 

 

A área necessária à produção de mudas de saquinhos pode ser calculada 

com base na área dos canteiros, onde cada m2
 comportando de 200 a 300 

saquinhos, nos caminhos entre canteiros ocupam mais 50% da área, pois eles têm 

largura de 0,6 m contra 1,2 m dos canteiros e margem lateral de 1 metro. Em termos 

práticos, dependendo dessas condições, são necessários 60 a 100 m2
 para cada 

10.000 mudas de café a serem produzidas (MATIELLO et al., 2005). De modo 

prático, pode-se dizer que são necessários 10 m2
 para cada 1.000 mudas de sacolas 

práticas de meio ano (SANTINATO & SILVA, 2001). Na Tabela 4 estão 

apresentadas as características dos saquinhos e área ocupada por m2. 

 

Tabela 4. Características dos saquinhos e área ocupada por m2. 

Itens Especificações 

Mudas de 1 ano 
14 cm de largura, 28 cm de altura, 0,008 

cm de espessura e 10 cm de diâmetro. 

Mudas de 1/2 ano 

9 a 11 cm de largura, 18 a 22 cm de 

altura, 0,006 cm de espessura e 7cm de 

diâmetro. 

Número de furos por saquinho 30 a 36 

Número de saquinhos cheios, com 110 

http://santamariadejetiba.olx.com.br/


diâmetro de 9 cm por m2 de canteiro 

Número de saquinhos cheios, com 

diâmetro de 8 cm por m2 de canteiro 
155 

Número de saquinhos cheios, com 

diâmetro de 7 cm por m2 de canteiro 
250 

Fonte: Guimarães  et  al. (1998)   

 

Os tubetes são recipientes de forma cônica (Figura 15 b), fabricados com 

plástico rígido e devem apresentar, no seu interior, estrias no sentido longitudinal 

para proporcionar melhor direcionamento das raízes no sentido vertical, impedindo o 

enovelamento ou o crescimento em forma de espiral, dentro do tubete (GUIMARÃES  

et  al., 1998). Os tubetes podem apresentar dimensões variadas, com capacidades 

volumétricas entre 50 e 500 mL (KÄMPF, 2000).  

 

 

 

Figura 15. Mudas de café cultivadas em tubetes de polietileno (a) e modelo de 

tubete de polietileno (b). Fonte: http://santamariadejetiba.olx.com.br. 

 

De acordo com Guimarães  et  al. (1998)  as  vantagens  da  produção de 

mudas  de  cafeeiro em tubetes  em relação às  produzidas  em saquinhos  são: 

menor  quantidade  de  substrato, ausência  de  plantas  daninhas  e  nematóides  

no substrato devido ao uso de substrato comercial, menor período de produção de 

(a) (b) 

http://santamariadejetiba.olx.com.br/


mudas, maior  vigor  e  sanidade  das  mudas, eliminação de  problemas  de  „pião 

torto‟ e enovelamento do sistema radicular, melhor rendimento na condução do 

viveiro, no transporte  e  no plantio das  mudas, além de  menor  desperdício de 

mudas. Como desvantagens citam-se: alto investimento inicial, necessidade de mão-

de-obra especializada e necessidade de retorno dos tubetes ao viveiro, pois não são 

descartáveis. 

 

5. SUBSTRATOS 

 

Substrato ou meio de crescimento é o material ou mistura de materiais 

utilizados para o desenvolvimento da semente, da muda ou da estaca, sustentando 

e fornecendo nutrientes e água, para a planta. É composto de uma parte sólida 

(partículas minerais e orgânicas), contendo poros que são ocupados pela água e 

pelo ar. O desenvolvimento e a eficiência do sistema radicular são influenciados pela 

aeração do solo, que depende da quantidade e do tamanho das partículas que 

definem a sua textura. O substrato exerce influência significativa na arquitetura do 

sistema radicular, no estado nutricional das plantas, assim como na translocação de 

água no sistema solo-planta-atmosfera (SANTINATO & SILVA, 2001). 

Segundo Matiello et al. (2005), o substrato para enchimento de saquinhos 

deve ser constituído de uma mistura de terra + adubo orgânico + adubo mineral. A 

terra deve ser de preferência de textura media, devendo evitar aquelas onde já 

houve lavouras de café ou logo abaixo dessa, para evitar problemas com 

nematóides e fungos do solo. Deve ser raspada uma camada de 2 a 3 cm, para 

reduzir a presença de sementes de ervas daninhas, a seguir o solo deve ser cavado 

e a terra peneirada para eliminar pedras, torrões, raízes, etc. Os solos argilosos com 

60% ou mais de argila necessitam de adição de areia grossa na base de 10 a 20% 

em volume, solos arenosos com 15% de argila para menos, exigem maior 

quantidade de matéria orgânica volumosa, 40% em volume. 

Ainda de acordo com Matiello et al. (2005), a adição do adubo orgânico ao 

substrato serve para melhorar suas condições físicas e biológicas, além de fornecer 

macro e micronutrientes de liberação lenta. Outras fontes de matéria orgânica vêm 

sendo utilizadas por vários produtores e, aparentemente, têm apresentado 

resultados positivos no custo final das mudas. 



De acordo com Campinhos et al. (1983), o substrato ideal deve ser uniforme 

em sua composição, ter baixa densidade, ser poroso, ter elevada capacidade de 

troca catiônica, boa capacidade de retenção de água, ser isento de pragas, 

organismos patogênicos e de sementes de plantas daninhas, além de apresentar 

coesão entre as partículas. Deve ser de fácil manuseio, ser abundante e 

economicamente viável. 

A terra de subsolo tem sido à base de substratos para a produção de mudas 

de cafeeiro, pois possui as propriedades e a plasticidade dadas pela fração argila, a 

qual, junto com a matéria orgânica, compõe a fração dinâmica do solo, por 

apresentar alta capacidade de retenção de água, gases e sais minerais, cedendo às 

plantas parte da água e dos nutrientes. A fonte de matéria orgânica mais utilizada na 

composição do substrato é o esterco curtido de animais. Ele atua como um 

reservatório de nutrientes e de umidade, além de aumentar a disponibilidade de 

nutrientes às plantas (JANICK,1968). 

Deve-se proceder uma análise do solo que vai ser utilizado como 

substrato, para ser constatada a necessidade de adubação e correção, obtendo-

se, assim, resultados satisfatórios no viveiro. Considera-se que toda a adubação 

e correção excessiva, além de anti-econômica, torna-se prejudicial devido ao 

tempo para o efeito. Quanto à adubação, pode-se considerar que seja efetuada 

posteriormente, em época oportuna, inclusive com o adicionamento de matéria 

orgânica.  

Vários trabalhos foram feitos na busca de um substrato ideal e de uma 

nutrição adequada para as mudas de cafeeiro. Atualmente adota-se como substrato 

padrão, a recomendação feita pela Comissão de Fertilidade do Solo do Estado de 

Minas Gerais (CFSEMG - 1989), o qual recomenda para cada m3 de substrato: 

 

 700 a 800 L de terra de barranco ou de subsolo, peneirada 

 200 a 300 L de esterco bovino, ou palha de café, bem curtido 

 1,0 a 2,0 kg de calcário dolomítico 

 5,0 kg de superfosfato simples 

 0,5 kg de cloreto de potássio 

 



Essa recomendação vem a ser uma interação dos estudos de vários autores, 

sendo considerada como padrão e, por isso, a mais recomendada atualmente. 

Atualmente, podem ser encontrados no comércio vários tipos de substratos 

já preparados e prontos para o uso, facilitando a produção de mudas de espécies 

florestais.  

Tanto a terra como o esterco de curral devem estar bem secos e peneirados 

no momento da mistura. A terra deve ainda possuir boa estrutura e não ser arenosa, 

para que a mistura fique consistente e não ocorra destorroamento no transporte ou 

durante o plantio. Utilizando-se esterco de curral bem curtido e de procedência 

conhecida, evita-se contaminação com plantas daninhas de difícil controle, como a 

tiririca e a grama seda. 

Após o enchimento e encanteiramento, os saquinhos devem receber regas 

diárias por um período de 20 dias, antes da semeadura, para completar a 

fermentação da matéria orgânica, acamar o substrato e infiltrar a água até as partes 

inferiores dos saquinhos. 

O mais recomendável para quem não tenha uma formação técnica na área de 

produção de mudas, e em áreas afins, é que procure um Engenheiro Agrônomo para 

ter instruções praticas econômicas na hora da produção do substrato e também 

durante todo o processo de instalação do viveiro.   

 

7. TRATOS CULTURAIS 

Os tratos culturais necessários à condução do viveiro de mudas de cafeeiros, 

de acordo com Santinato & Silva (2001) e Matiello et al. (2005), são:  

 

 Irrigação: a condução das regas ou a irrigação deve ser de acordo com as 

condições climáticas locais, tomando-se o cuidado para que não haja excesso, 

pois este fato, juntamente com o sombreamento demasiado, tem sido responsável 

pela maioria dos problemas com doenças e morte das mudas, nem tampouco em 

falta. É importante salientar que tanto o excesso como a falta de água são 

prejudiciais ao desenvolvimento das mudas pois diminuem o desenvolvimento das 

mudas no estádio de “palito de fosforo” e “orelhas de onça”, onde deve-se irrigar 

diariamente. Podem ser usados sistemas normais de aspersão, com o uso de 

conjuntos com aspersores fixos ou microaspersores, também pode ser feita por 

mangueira ou regador em viveiros menores. As regas devem ser diárias no inicio 



até o estádio de orelha de onça, evitando encharcamento que facilita o 

aparecimento de doenças, a 

 

 Retirada da cobertura de capim dos canteiros: deve-se fazê-la assim que as 

sementes começam a germinar, permanecendo a cobertura alta para fornecer 

aproximadamente 50% de sombra. 

 

 Controle das plantas indesejáveis: o controle do das plantas invasoras inicia-se 

pela escolha do local do viveiro, evitando ervas como tiririca e grama seda. Já os 

saquinhos deverão ficar livres de plantas invasoras durante toda a permanência 

das mudas no viveiro. O controle pode ser manual ou químico. No controle 

manual todas as plantas daninhas que nascerem durante o período de formação 

de mudas devem ser eliminadas no inicio de sua germinação, através das mãos. 

 
Para o controle químico, poderá ser utilizado o herbicida Goal (Oxifluorfen) que 

deverá ser aplicado logo após a semeadura e com o substrato bem úmido, em 

pré-emergência, com a razão de 0,5 a 0,6% em calda aquosa, sobre as 

sacolinhas e antes da semente de café germinar. Para a propagação com estacas 

deve-se buscar herbicidas que possam ser aplicados no substrato antes da 

implantação da estaca. Deve-se ficar atento para a interação negativa entre o 

herbicida e o enraizamento da estaca. Nesta fase é indispensável à orientação de 

um Engenheiro Agrônomo local, pois o mesmo ira fornecer subsídio necessário 

na recomendação do herbicida e também ira orientar no uso de equipamentos de 

segurança para os aplicadores do defensivo. 

 

 Desbaste: quando as mudas atingirem a fase de “orelha de onça”, deverá ser 

deixada apenas uma por saquinho, a mais vigorosa, cortando-se a outra muda 

bem rente à superfície. O arranquio não é recomendado porque pode causar 

danos ao sistema radicular da muda remanescente. 

 

 Adubação foliar: o fornecimento de macro e micronutrientes via folha em mudas 

de cafeeiros em fase de viveiro não é necessário, pois se o substrato utilizado for 

de bom padrão, será suprido totalmente as necessidades nutricionais das mudas, 

em se tratando de mudas de ano. Para mudas de ano e meia, que não são usuais 



atualmente, deve-se administrar uma calda que tinha um balanço nutricional 

desejável. Para o caso de deficiências especificas, demonstradas através de 

sintomas característicos, podem ser corrigidas com irrigações ou pulverizações 

com adubos usuais. Para isso, também, devesse consultar um Engenheiro 

Agrônomo local, pois a recomendação, semelhante a do substrato, devesse ser 

feita com adubos e formulações que possa ser adquirida no local. 

 

 Controle de Pragas e Doenças: Segundo Matiello et al. (2005), as principais 

doenças nos viveiros são a rhizoctoniose ou tombadeira e a cercosporiose, 

podendo ocorrer, ainda, em períodos frios a mancha aureolada, as manchas de 

ascochyta e a phoma. As pragas surgem com menor freqüência. Este mesmo 

autor cita as medidas de controle para as mesmas. 

A cercosporiose ou mancha do olho pardo (Figura 16 a), é causada pelo fungo 

Cercospora coffeicola, produz sérios danos às mudas através da desfolha 

generalizada, atraso no desenvolvimento e índice de refugos elevado. As 

principais medidas de controle são: instalar o viveiro em local bem arejado e 

drenado, para evitar acumulo de umidade nas folhas; utilizar substrato bem 

equilibrado, com boas propriedades físicas, para facilitar o enraizamento, 

controlar a irrigação para evitar encharcamento ou déficit hídrico, evitar insolação 

excessiva na época da aclimatação. O controle preventivo/curativo pode ser feito 

através de fungicidas cúpricos. 

A rhizoctoniose, também conhecida como tombamento, podridão do colo ou perna 

preta é causada pelo fungo Rhizoctonia solani, está constitui doença séria em 

viveiro causando morte às plântulas mesmo antes da emergência até os estádios 

de “palito de fósforo” e “orelha de onça”, quando a região do coleto é estrangulada 

impedindo a circulação da seiva, causando murcha e tombamento. As principais 

medidas de controle são: instalar o viveiro em local ensolarado e bem drenado, 

controlar a irrigação para evitar encharcamento, utilizar solo oriundo de barranco 

de textura média, utilizar compostos orgânicos bem decompostos e livres do 

patógeno, eliminar as mudas com sintomas e também aquelas ao redor. O 

controle preventivo/curativo pode ser feito no tratamento das sementes e durante 

o desenvolvimento das mudas com fungicidas cúpricos. 

A mancha aureolada ou mancha bacteriana é causada pela bactéria 

Pseudomonas syringae pv. garçae, a doença provoca queima das folhas e 



necrose dos tecidos causando grande desfolha, definhamento e morte. As 

principais medidas de controle são: evitar instalar o viveiro em locais sujeitos a 

ação de ventos frios e úmidos, proteção lateral dos viveiros, utilizar substrato fértil, 

controlar a irrigação para evitar excesso de umidade, eliminar os focos para 

reduzir o inóculo na área, evitar o uso excessivo de adubações nitrogenadas. O 

controle preventivo/curativo pode ser realizado através de pulverizações 

alternando fungicidas cúpricos. 

A phoma (Figura 16 b) e a ascochiyta (Figura 16 c - d), são doenças parecidas , 

de ocorrências quase sempre simultâneas. São causadas respectivamente pelos 

fungos Phoma costaricensis e Ascochyta cofeea. A phoma ataca as folhas novas 

causando o seu encurvamento nas bordas, as manchas são escuras e 

“molhadas” de cor preta a marrom escuro, causa a paralisação do crescimento e 

a ascochyta ataca as folhas e ramos menores (caulículo), causando manchas de 

cor marrom claro com círculos concêntricos em ambos os lados da folha, 

apresentam aspecto seco. As principais medidas de controle são: evitar instalar o 

viveiro em locais mal drenados e sujeitos a ação de ventos, proteção lateral dos 

viveiros, controlar a irrigação para evitar excesso de umidade. O controle 

preventivo/curativo pode ser feito através de fungicidas cúpricos. 

 

 

 
 

Figura 16. Sintomas de cercosporiose (a), mancha de phoma (b), mancha de 

ascochiyta na folha (c) e na muda (d). Fonte: Zambolim et al. (2005). 

 

(a) 
 

(b) 
 

(c) (d) 



Nematóides, ácaros, cochonilhas, lesmas, caramujos, podem ser controlados de 

forma preventiva, utilizando um substrato sem a presença destes agentes 

bióticos. Vale ressaltar que o ataque de nematóides atualmente caracteriza-se 

como o maior problema fitossanitário, envolvido no processo de produção de 

mudas. Ressalta-se que os tratamentos químicos contra este agente biótico, 

existem no mercado são onerosos e pouco eficientes, desta forma deve-se utilizar 

substrato sem a presença de nematóides. Uma medida eficaz e coletar amostras 

significativas do solo e também dos matérias orgânicos que constituíram o 

substrato, e levar para laboratórios específicos para o procedimento de analise de 

presença de nematóides. Talvez esta prática seja a mais eficaz e menos onerosa. 

Plantas jovens de café com raízes parasitadas por nematóides (Figura 17 a) 

apresentam pouco desenvolvimento no campo (Figura 17 b), chegando à morte 

precoce. A área de plantio infectada com nematóides pode ficar até 4 anos sobre 

descanso, com tratamento a base de plantio de espécies repelentes, para depois 

poder receber um novo plantio de café. 

 

 

Figura 17. Raiz (a) e planta jovem de café (a) infectada com nematóides. Fonte: (a) - 

http://www.nematoides.com.br, (b) - http://www.infobibos.com. 

 

Devesse consultar um Engenheiro Agrônomo local, pois a recomendação dos 

princípios ativos para pulverização nas mudas de café deve ser feita com produtos 

que possam ser adquiridos no local, depois de uma diagnose visual e laboratorial 

das mudas. 

 

(a) 
 

(b) 
 

http://www.nematoides.com.br/


8. ACLIMATAÇÃO DAS MUDAS 

 

O processo de aclimatação é o ato de adaptar as mudas gradativamente ao 

ambiente, ou seja, a insolação, irradiação e ao vento, que as mesmas vão ser 

submetidas quando levadas em definitivo para o campo, para serem plantadas. A 

aclimatação deve ser feita de forma gradativa, para que, 30 dias antes do plantio, as 

mudas já estejam a pleno sol. Durante o período de aclimatação, deve-se aumentar 

a freqüência das irrigações para que as mudas não sofram com a falta de água. A 

aclimatação das mudas é uma pratica essencial para facilitar a ambientação ao sol, 

melhorando o pegamento quando do seu plantio no campo. A cobertura deve ser 

retirada aos poucos a partir do segundo par de folhas definitivas, até que fiquem 

completamente ao sol por pelo menos um mês antes do plantio. As irrigações devem 

ser intensificadas para compensar a maior exposição das mudas e o aumento da 

transpiração (MATIELLO et al., 2005; SANTINATO & SILVA, 2001). 

 

9. SELEÇÃO DAS MUDAS  

 

As mudas devem estar isentas de pragas e moléstias consideradas 

impeditivas pelo regulamento de defesa sanitária do país, adaptado a cada lei 

estadual. As mudas para serem levadas ao campo devem ter de 3 a 6 pares de 

folhas definitivas. Um bom sinal de mudas sadias são as folhas definitivas e a 

espessura de aproximadamente 0,4 mm de diâmetro do colo. As mudas com 

desenvolvimento normal estão aptas ao plantio, as pouco desenvolvidas devem ser 

reencanteiradas para futuro aproveitamento e as defeituosas descartadas 

(MATIELLO et al., 2005). 

Devem-se escolher mudas com bom desenvolvimento radicular. Para tal 

pratica é recomendável, que seja feita uma amostragem de mudas, aleatoriamente, 

no viveiro, ou seja, devesse andar o viveiro todo e escolher mudas, na proporção de 

1 para 500, estas devem ser escolhidas de forma aleatória dentro do viveiro.  

Após a escolha deve-se retira-las dos recipientes, e remover todo o substrato 

da raiz, sem que a raiz seja destruída. Após deve analises se existe uma simetria 

entre a raiz e a parte área. Esta simetria deve ser de tal forma que a raiz não seja 

muito volumosa e a parte área muito pequena, analisando de forma cotidiana, que a 

raiz não seja „maior‟ que a parte área, e também não é interessante ter mudas de 



café com a parte aérea muito desenvolvida e com raízes pequenas. Deve-se 

analisar se as raízes estão bem desenvolvidas e ramificadas (Figura 18 a), serão 

rejeitadas sistemas radiculares pouco desenvolvidos (Figura 18 b).  

Outro fator que deve ser analisado é se as raízes não estão enoveladas no 

recipiente, este defeito e visto se existir um grande volume de raiz no recipiente das 

mudas, e as raízes estiverem aderidas fortemente, e em grande volume, nas 

paredes do recipiente. Como pode ser observado na Figura 18 c, a muda de café da 

esquerda esta imprópria para o plantio, pois não apresenta um sistema radicular 

vigoroso e ramificado, a muda da direita, também mostra-se  imprópria para o 

cultivo, pois apresenta um sistema radicular enovelado, ou seja, com uma 

ramificação muito grande. Está segunda (muda da direita da Figura X c), seria um 

muda ideal, porem a mesma passou do tempo de ser levada a campo. 

Deve-se, também analisar se as raízes não possuem o „pião torto‟. Raízes de 

mudas com pião torto, quando adultas (Figura 18 d) apresentam grandes problemas 

com a absorção de água é de nutrientes, assim, recomenda-se evitar raízes com tal 

defeito. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 



Figura 18. Sistema radicular ideal (a) é não recomendável (b); Mudas com sistema 

radicular defeituoso (c) e planta adulta com pião torto (d). Fonte: Fonseca et al. 

(2007). 

 

10. COEFICIENTES TÉCNICOS PARA PRODUÇÃO DE MUDAS POR SEMENTES 
 

Em sua quase totalidade, a produção de mudas de café é feita por meio de 

sementes. A exceção de produção de mudas de café feita por estacas está no norte 

do estado do Espírito Santo e em Rondônia. Estados estes que cultivam o café 

robusta, cultivar que apresenta um ótima correlação com a propagação vegetativa 

por estacas.  

Todavia estes coeficientes técnicos para produção de mudas de café conilon, 

via estacas, são tão sensíveis e fixados fortemente, na economia regional que é 

aplicada tal técnica, que torna-se difícil descrevê-los. Outro empecilho na descrição 

destes coeficientes, e que sua variação e alta, assim com tal descrição pode-se 

fornecer uma informação que na próxima safra já será obsoleta. 

Na Tabela 5 é apresentado um custo de produção, relacionando os 

coeficientes técnicos para a produção de 4 mil mudas de café de meio ano. A 

estimativa desta quantidade foi em função do plantio e replantio de 1 ha de café 

Catuaí no espaçamento 3 x 2 m, utilizando-se duas mudas por cova.  

 

Tabela 5. Coeficientes técnicos para a produção de 4 mil mudas de café, de meio 

ano, propagadas por sementes. 

Discriminação Unidade* Quantidade Mês 

1. Serviço    

Limpeza de área (6 x 5 m) hd 0,5 junho 

Construção dos canteiros hd 0,5 junho 

Preparo do substrato hd 04 junho 

Enchimento dos saquinhos hd 08 junho 

Arrumação dos saquinhos hd 01 junho 

Semeadura hd 02 junho 

Irrigação (45 dias, 2 h/dia) hd 11 junho/julho 

Irrigação (5 meses, 6 h/semana) hd 15 agosto/dezembro 

2. Materiais    

Semente de café Kg 02 junho 

Saquinhos de plástico Mil 04 junho 

Fungicida Kg 0,5 junho 

Inseticida Kg 0,5 junho 



Adubo kg 20 junho 

Esterco de curral L 1200 junho 

Carinho de mão un 01 junho 

Enxada un 01 junho 

Pulverizador costal un 01 junho 

Regador un 01 junho 

Peneira un 01 junho 

Facão un 01 junho 

Prego kg 01 junho 

*Onde: HD = homem/dia; um = unidade; L = litros e kg = quilogramas.  
Fonte: Adaptado de Embrapa, (2002). 

 

Em função dos valores, estes são geralmente praticados em função do preço 

médio de uma saca de café. Este preço pode variar de região para região, sendo 

praticado na safra de 2010, nos estados do Espírito Santo e Minas Gerais, em torno 

de R$ 400,00 o milheiro de mudas, ou seja, mil mudas.  

Toda via o valor a se cobrar deve ser calculado em função dos custos de mão 

de obra, dos custos de instalação e manutenção do viveiro, dos gastos com insumos 

e também em função do custo de oportunidade do proprietário do viveiro. 

Caso seja um viveiro permanente, recomenda-se diluir os custos de 

instalação por 5 anos, para diminuir o valor unitário das mudas, e assim torna-se 

competitivo, frente aos demais viveiristas. 

Desta forma, no geral, recomenda-se acompanhar os preços impostos pelo 

mercado da região, e também trabalhar com planilhas de controle de gastos que 

possam mostrar o valor real do lote de mudas, a ser vendido. Desta forma o preço 

do mesmo não será sub e tampouco superestimado.  

 

11. INFORMAÇÕES ÚTEIS 

 

A seguir são descritas algumas informações úteis na implantação de um 

viveiro para produção de mudas por sementes. 

 

 1 kg de semente possui aproximadamente 4 mil unidades. Assim, 1 kg será 

suficiente para semear 2 mil saquinhos (duas sementes por saquinho). 

 

 Número de mudas a ser produzidas: semear, pelo menos, 20% a mais que o 

número desejado para plantio. 



 

 Quantidade necessária de substrato: preparar mil litros, ou seja ,1 m3 de 

substrato para cada 1.200 saquinhos. 

 

 Média de um trabalhador/dia 

 Mistura o substrato para 3 enchedores;  

 Enche 500 saquinhos;  

 Efetua semeadura direta em 2.200 saquinhos;  

 Transplanta (semeadura indireta) mil saquinhos e  

 Irriga (com regador) 50 mil saquinhos. 

 

12. GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS NESTA LITERATURA 

 

Agentes bióticos: elemento vivo, como fungo bactérias, nematóides e vírus que 

possuem um sistema de reprodução. 

 

Alógama: que possui sistema de polinização cruzada, ou seja, o pólen de uma 

planta passa para outra, gerando uma troca ou cruzamento. 

 

Doenças abióticas: denominação genérica dada a qualquer desvio do estado normal 

de saúde da planta causada por um elemento externo, não patogênico, ou seja, 

causada por um elemento sem vida, tais como vento, seca e calor. 

 

Edafoclimático: elementos relacionados com o solo e com o clima, como umidade do 

solo e chuva. 

 

Esteios: Peça oblonga com que se ampara ou sustém alguma coisa. 

 

Estiolamento: ato ou efeito de estiolar, causando pelo definhamento das plantas por 

falta de luz ou ar livre, a planta estiolada fica com uma altura acima da correta, para 

sua idade, pois busca a luz constantemente. 

 

Estufins: estufa de pequeno porte, utilizada apenas para cobrir a linha de plantas, ou 

usada para cobrir plantas dentro de uma grande estufa. 



 

Genótipos: constituição hereditária de um indivíduo, animal ou vegetal. 

 

Germinação: início do desenvolvimento da semente.  

 

Hereditariamente: que se transmite por herança de pais a filhos ou de ascendentes a 

descendentes. 

 

Mesocarpo: parte média do pericarpo dos frutos que, quando estes são carnosos, 

constitui a polpa.  

 

Mourão: Estaca grossa fincada ao chão à qual se prendem varas horizontais, nas 

estacadas.  

 

Patogênos: é qualquer organismo capaz de causar doença infecciosa em plantas, ou 

seja, fungos, bactérias, vírus, viróides, nematóides e protozoários. 

 

Perene: algo permanente ou que dura muito anos, a cultura perene é a cultura que 

após ser plantada e concluir um ciclo produtivo, não há necessidade de se replantar.  

 

Precocidade: que é precoce, ou seja, adiantado no desenvolvimento, seja vegetativa 

e reprodutiva. 

 

Progênie: origem, procedência, geração, prole, filhos. 

 

Propagação: Ato ou efeito de propagar, ou seja, fazer multiplicar-se (animais, 

plantas). 

 

Repicagem: ato de retirar as sementes germinadas e levar para outra caixa de 

germinação ou para os recipientes finais. 

 

Sombrite: Telas utilizadas em viveiros que possuem orifícios que permite o controle 

de luz que atinge as folhas das mudas. 

 



Topografia: Configuração do relevo de um terreno com a posição de seus acidentes 

naturais ou artificiais.  

 

13. REFERÊNCIA  

 

ALIGAZA, R.L.; MELLO, V.D.C.; SANTOS, D.S.B. & IRIGON, D.L. Avaliação de 

testes de vigor em sementes de feijão e suas relações com a emergência em 

campo. Revista Brasileira de Sementes. Brasília 12, v.2, p. 44-58, 1990. 

 
BEWLEY, J. D.; BLACK, M. Seeds: Physiology of development and germination. 

2. ed. New York: Plenum, 1994. 445p. 

 

CAMPINHOS JUNIOR, E.; IKEMORI, Y. K. Introdução de nova técnica na produção 

de mudas de essências florestais. Silvicultura, São Paulo, v.8, n.28, p.226-

228, jan./fev. 1983. 

 

COMISSÃO DE FERTILIDADE DO SOLO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

(CFSEMG). Recomendações para o uso de corretivos e fertilizantes em 

Minas Gerais: 5ª aproximação. Viçosa, 1999. 359p. 

 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). In: BERGO, C.L.; SÁ, 

C.; P.; SALES, F. Produção de mudas de cafeeiros por sementes e estacas. 

Rio Branco – AC. Novembro, 2002. Circular técnica, nº 44. 10 p. 

 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). In: PEREIRA, R.C.A.; 

SÁ, C.; P.; SALES, F.. Rio Branco – AC. Novembro, 2002. Circular técnica, nº 

14. 1998, p.1–2. 

 

FAZUOLI, L.C. Genética e melhoramento do cafeeiro. In: RENA, A. B.; 

MALAVOLTA, E.; ROCHA, M.; YAMADA, T. (Ed.). Cultura do cafeeiro: fatores 

que afetam a produtividade. Piracicaba: POTAFOS, p. 86-113, 1986. 

 

FONSECA, A. F. A.; FERRÃO, R. G.; FERRÃO, M. A. G.; VERDIM FILHO, A. C.; 

VOLPI, P. S.; BITTENCOURT, M. L. C. Jardins clonais, produção de sementes 



e mudas. In: FERRÃO, R. G.; FONSECA, A. F. A.; BRAGANÇA. S. M.; 

FERRÃO, M. A. G.; MUNER, L. H. Café Conilon. Vitória: Incaper, 2007. p.227-

255. 

 

GUIMARÃES, P.T.G.; ANDRADE NETO, A.; BELLINI JUNIOR, O.; ADÃO, W.A. & 

SILVA, E.M. A produção de mudas de cafeeiros em tubetes. Informe 

Agropecuário, Belo Horizonte, v.19, n.193, p.98-109, 1998. 

 

GUIMARÃES, R. J.; MENDES, A. N. G. Fisiologia do cafeeiro. Lavras: 

UFLA/FAEPE, 1998a. 38 p. 

 

GUIMARÃES, R.J. Formação de mudas de cafeeiro (coffea arábica L.): Efeitos 

de reguladores de crescimento e remoção do pergaminho na germinação 

de sementes e do uso de N e K em cobertura, no desenvolvimento de 

mudas: Lavras: ESAL, 1995. 133f. (Tese - Doutorado em Fitotécnia). 

 

JANICK, J.A. A tecnologia da horticultura. In: JANICK, J.A. Ciência da Horticultura. 

Viçosa: Freitas Bastos, 1968. p.159-396. 

KÄMPF, A. N. Seleção de materiais para uso como substrato. In: KÄMPF, A. N. & 

FERMINO, M. H. Substratos para plantas: a base da produção vegetal em 

recipientes. Porto Alegre: Genesis, 2000. p. 139-145. 

 

LARCHER, W. Ecofisiologia Vegetal. São Paulo: Rima Artes e Textos, 2000. 

 

LIMA D.M. Armazenabilidade de sementes coffea arábica L. e de coffea 

canephora Pierre, submetidas a diferentes métodos de desmucilagem e 

secagem.  Tese de doutorado, Lavras – MG. UFLA, p. 122. 2005. 

 

MARTINEZ, H. E. P., TOMAZ, M. A., SAKIYAMA, N. S. Guia de acompanhamento 

das aulas de cafeicultura. 2 ed. Viçosa: UFV, 2007. 152p.  

 

MATIELLO, J. B.; SANTINATO, R.; GARCIA, A.W.R.; ALMEIDA, S. R.; 

FERNANDES, D.R. Cultura do café no Brasil: novo manual de 

recomendações. Varginha: PROCAFÉ, 2005. 438p. 



 

MELO, B. de Estudos sobre produção de mudas de cafeeiro (Coffea arábica L.) 

em tubetes. 1999. 65 p. Tese (Doutorado em Fitotecnia) – Universidade 

Federal de Lavras, Lavras, MG. 

 

SANTINATO, R.; SILVA, V.A. Tecnologias para produção de mudas de café. Belo 

Horizonte: O Lutador, 2001. 116p. 

 

VIEIRA, R.D. & CARVALHO, N.M. Testes de vigor em sementes. Jaboticabal, 

FUNEP, 1994, 164p. 

 

ZAMBOLIM, L. VALE, F. X. R.; ZAMBOLIM, E. M. Doenças do cafeeiro. In: KIMATI, 

H.; AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIN, A. F.; CAMARGO, L. E. A. 

Manual de fitopatologia. 4 ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 2005. p.65-80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.conhecer.org.br 

 

AVALIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO E PRODUÇÃO DE MUDAS 

 

Responda a esta avaliação e envie para o e-mail conhecer@conhecer.org.br 

Nome: ___________________________________________________________ 

 

1) Cite e explique quais as características de um bom local para a implantação de 

um viveiro de mudas. 

 

2) Com base em quais parâmetros deve-se selecionar e proceder a seleção do local 

para implantação do viveiros de mudas. Disserte um pouco destes. 

 

3) Cite os tipos de viveiros, as características e finalidades que os diferem. 

 

4) No que deve-se basear para escolher o tipo de viveiro a implantar? 

 

5) Fale dos erros que podem ser cometidos ao dimensionar um viveiro de mudas. 

 

6) Dimensionar um viveiro permanente com 850.000 mudas de café, de meio ano, 

cultivadas em sacolas de polietileno com tamanho, em centímetros, de 10 x 20, 

levando em consideração: 

 

Área útil: 

Área total: 

Tamanho dos canteiros: 

Comprimento dos canteiros: 

Área dos canteiros: 

Altura do pé-direito: 

Número de moirões: 



 

7) Faça uma explanação sobre os tipos de mudas de café, citando suas diferenças. 

 

8) Disserte sobre a escolha da sementes, baseando se nos atributos de qualidade 

do lote, obtenção das sementes e processo de preparo das sementes para o plantio. 

 

9) Sobre a semeadura explane sobre: época de semeadura, semeadura direta, 

indireta e sementes pré-germinadas.  

 

10) Quais as vantagens na produção de mudas por estaquia? 

 

11) Como deve-se estar o banco de matrizes para a produção de estacas de café. 

 

12) Cite e explique as fases da produção de mudas de café por estaquia. 

 

13) Vantagens e desvantagens na utilização de sacolas de polietileno e tubetes. 

 

14) Disserte sobre a composição física de um substrato e dos cuidados que deve ser 

tomando na produção do mesmo. 

 

15) Apresentar, baseado em outras literaturas, duas composições de substratos 

utilizados para a produção de mudas de café. 

 

16) Escreva, sucintamente, das práticas culturais necessárias na condução do 

viveiro de mudas. 

 

17) Escreva, sucintamente, o processo de aclimatação e seleção das mudas, 

elucidando suas importâncias. 

 

18) O que conclui-se com os textos: 

 Mudas de coffea canephora cultivadas sombreadas e a pleno sol. 

 Características da semente em relação ao seu potencial fisiológico e a qualidade 

de mudas de café (Coffea arabica L.). 

Secagem, armazenamento e qualidade fisiológica de sementes do cafeeiro. 



 

19) Faço um levantamento em sua região em pelo menos um viveiro, caso tenha, 

sobre os principais problemas enfrentados pelo viveirista, em relação a área de 

implantação do viveiro, obtenção do substrato, obtenção das sementes/estacas, 

manejo das mudas, práticas culturais do viveiro, controle de pragas e doenças e 

também sobre toda a parte comercial do viveiro. 

 

20) Fale, de forma bem pessoal, da expectativa da realização  deste curso, e se 

estas forma atendidas. Fale também em que parte houve mais dificuldade e 

facilidade de entendimento no curso. E por ultimo de uma nota para o curso de 5 a 

10, onde 5 indica: atendeu pouquíssimo as minhas expectativas; 10: atendeu 

totalmente as minhas expectativas.  


