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III SIMPÓSIO DE PESQUISA DOS CAFÉS DO BRASIL
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Este trabalho está sendo conduzido no Setor de cafeicultura da Universidade Federal de Lavras, sendo um de
seus propósitos encontrar alternativas para a solução do problema causado pela poluição ambiental do plástico
utilizado na agricultura. Também objetiva-se otimizar o trabalho de plantio de mudas em campo, com o
desenvolvimento de tubetes de material facilmente degradável no solo, eliminando assim a etapa de recolhimento
de saquinhos ou tubetes de polietileno. O uso de tubetes de polietileno na agricultura, assim como o uso de
plásticos em outros setores é considerado um agente altamente poluidor, sendo que na produção de mudas de
cafeeiro, os tubetes velhos e sem uso, assim como os sacos plásticos, têm criado graves problemas ambientais.
Também é objetivo do presente trabalho possibilitar a diminuição do risco de mudas com “pião torto” no
momento do plantio, pois tal fato ocorre devido a uma alteração no sistema radicular, que é entortado no
momento do plantio quando se retira o tubete ou saquinho das mudas.  O  experimento foi iniciado no dia 31
de julho de 2002, quando foram preparados os tubetes a partir de um  molde confeccionado de madeira. O
referido molde tem as dimensões de um tubete convencional para café (120 ml) e era mergulhado em uma
vasilha com cera de abelha em estado líquido, sendo que a espessura da parede dos tubetes de cera era
determinada pelo número de vezes que se mergulhava o molde na cera líquida quente. Após a sua confecção,
os tubetes de cera eram pesados obtendo-se os seguintes tratamentos: testemunha, em tubete de polietileno;
uma vez que se mergulhou o tubete ou 11 gramas aproximadamente; 2 vezes ou 17 grs; 3 vezes ou  22 grs;
4 vezes ou 30 grs; 5vezes ou 38 gramas. A pesagem de tubetes foi escolhida para padronização do tratamento
espessura por ser mais facilmente mensurado, além de possibilitar o cálculo do custo com os tubetes com base
no valor de mercado do quilo da cera. No dia 1o de Agosto as sementes de café da cultivar Acaiá  Cerrado MG
1474, foram plantadas diretamente nos tubetes. O experimento permaneceu no viveiro até que as mudas
atingirem 3 a 4 pares de folha, momento em que se encontravam aptas para o plantio. Selecionou-se 3 mudas
de cada tratamento (a fim de aumentar a uniformidade das mudas), sendo o plantio dessas realizado no dia 8
de janeiro de 2003 em 20 vasos de polietileno de 5 litros, preenchidos com a seguinte mistura: 100 litros de
terra de subsolo adubados com 500 gramas de super simples, 150 gramas de KCl e 3 litros de esterco de
curral. Cada vaso possuía três plantas sem a retirada dos tubetes das mudas, formando assim uma parcela
experimental, pois pretende-se também estudar a degradação dos mesmos no solo. O delineamento utilizado
foi o de blocos casualizados com 4 repetições e cinco tratamentos (espessuras/pesos de tubetes) pois os
tubetes de 11 gramas não suportaram o peso do substrato na tela de suporte, ficando assim excluidos das
avaliações. Conclui-se que os tubetes de cera de abelha, apesar de possuirem custo mais alto e terem influenciado
negativamente a área foliar, devem continuar a serem pesquisados, buscando técnicas mais desenvolvidas
para sua confecção.
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