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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL

CRESCIMENTO E PARTIÇÃO DE ASSIMILADOS EM Coffea arabica L.
SOB RESTRIÇÃO DO VOLUME RADICULAR

Cláudio P. RONCHI, Karine D. BATISTA, Gustavo Adolfo B. K. MORAES, Agnaldo R. M. CHAVES, Marcelo E.
LOUREIRO, Fábio M. Da MATTA

Departamento de Biologia Vegetal/ UFV, Campus Universitário, 36571-000, Viçosa – MG. Email:
ronchicp@yahoo.com.br

Este trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar os efeitos da restrição do volume radicular, imposta por
diferentes tamanhos de vasos (3, 10 e 24 L), no crescimento e partição de assimilados do cafeeiro. Mudas de
Coffea arabica L. cv. Catuaí Vermelho IAC-44, com quatro pares de folhas foram plantadas em vasos de 3, 10
e 24 L, utilizando-se de uma mistura de solo, areia e matéria orgânica como substrato. Adotou-se um
delineamento experimental inteiramente casualizado, com seis repetições. Após 115 dias de cultivo, procedeu-
se à avaliação de várias características de crescimento (altura, diâmetro, número de folhas e de ramos
plagiotrópicos, área foliar e massa seca de várias partes das plantas), assim como à coleta de material vegetal
para a quantificação de açúcares, amido e de aminoácidos livres totais. Verificou-se reduções significativas na
grande maioria dos parâmetros de crescimento apenas nas plantas dos vasos de menor volume, quando
comparados às dos outros tratamentos, entre os quais não houve diferenças significativas. Isso indica que o
tempo de cultivo restringiu o crescimento radicular apenas em plantas cultivadas nos vasos pequenos. Verificou-
se incremento significativo na razão raiz:parte aérea nos vasos pequenos, resultado de redução expressiva na
massa seca da parte aérea dessas plantas, uma vez que não houve grandes alterações  na massa seca de
raízes entre os tratamentos. As concentrações foliares de glicose, frutose (e hexoses) e de sacarose não
diferiram entre os tratamentos. Contudo, os teores de amido e de aminoácidos nas plantas cultivadas nos
vasos de menor volume foram significativamente inferiores àqueles obtidos no vaso de 24 L, em 66 e 31 %,
respectivamente. Conseqüentemente, verificou-se elevada relação hexoses:aminoácidos no vaso menor,
indicando, um desbalanço na razão C:N nas folhas e um incremento na relação fonte:dreno.
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