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AVALIAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLANTAS DE CAFÉ EM 

FUNÇÃO DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO COMPOSTO CLASSE D 

 

1. RESUMO 

 

A cafeicultura brasileira pode ser caracterizada como altamente tecnificada, de 

elevado status produtivo para os padrões internacionais; para tanto depende da 

renovação e adequação dos cafezais aos sistemas de plantio atuais. Após o 

transplantio das mudas para o campo, um dos fatores de maior influência é o tipo de 

solo da área. A textura e estrutura de solo afetam o sistema radicular das plantas, 

que apresenta características diferenciadas de acordo com as características do 

solo. Dessa forma objetivou nesse estudo avaliar o desenvolvimento inicial de 

plantas de café em função de diferentes concentrações do composto classe “D”. O 

experimento está sendo conduzido na Fazenda Experimental da Universidade de 

Marília e foi implantado em julho de 2017. Foram utilizados cinco tratamentos: 

testemunha, 25%, 50%, 75% e 100% do composto classe D (Fertilizante Sanefértil), 

combinado com areia grossa. O delineamento experimental adotado foi o 

inteiramente casualizado, com quatro repetições. Foram usados vasos de polietileno 

com capacidade de 20 L e neles foram plantadas duas mudas de 6 meses de café 

da variedade Icatu Vermelho. Os vasos estão sendo irrigados com um sistema de 

gotejadores de 0,6 l/h, na qual seu turno de rega apresenta um volume de 300 ml de 

água por vaso todos os dias. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A cultura do café ocupou vales e montanhas, por todo o interior do Estado de 

São Paulo, sul de Minas Gerais e norte do Paraná. Ferrovias foram construídas para 

permitir o escoamento da produção, estimular o comércio inter-regional de outras 

importantes mercadorias. O café trouxe grandes contingentes de imigrantes, 

consolidou a ampliação da classe média, a diversificação de investimentos e até 

mesmo intensificou e patrocinou movimentos culturais internamente e no exterior 

(ABIC, 2009). 

 



A produção brasileira de café chegou a 51,37 milhões de sacas de 60 quilos 

em 2016, somados o café arábica e conillon, um acréscimo de 18,8% em relação ao 

ciclo anterior, quando foram obtidas 43,24 milhões de sacas. O volume representa 

um recorde histórico na safra (Portal Brasil, 2016). 

No mesmo ano, os Estados Unidos foram o país que mais recebeu café 

exportado do Brasil, com 6.477.794 sacas, sendo 19% dos embarques, seguido de 

perto pela Alemanha, com 6.220.107 sacas e 18,3% das exportações. Destaque 

também para a Itália com 8,5% (2.876.918 sacas), Japão com 7,5% (2.538.786 

sacas) e Bélgica com 6,1% (2.089.747 sacas) (CECAFÉ, 2016). 

Levando em consideração todas as exportações do agronegócio brasileiro em 

2016, o café teve uma participação de 6,4% no segmento. Já a nível geral de 

exportações, a representatividade do café foi de 2,9%, mantendo o bom 

desempenho do comércio exportador de café do país. O Brasil é o país que mais 

repassa o valor FOB aos produtores do setor cafeicultor, estimado em mais de 80% 

segundo o Índice de Participação na Exportação do Produtor (IPEP), auditado pelo 

Cecafé (CECAFÉ, 2016). 

O cultivar Icatu é originário da hibridação entre cafeeiros das espécies C 

arábica (Bourbon Vermelho) e C. canephora (Robusta). A principal base para a 

hibridação foi associar as características de alto vigor e resistência do robusta à 

qualidade de fruto (bebida, fava etc) do café arábica (MATIELLO et al, 2005). 

A arquitetura da planta é cilíndrica e o diâmetro da saia é grande, sendo 

necessários para a maioria das linhagens, espaçamentos maiores. A folhagem 

apresenta brotos verde e bronze, sendo bem equilibrada com a produção de frutos. 

O sistema radicular é bom, não existindo estudos sobre sua área, no entanto, 

assemelha-se ao do robusta, pois os cafeeiros Icatu não apresentam tolerância 

normal aos períodos secos (MATIELLO et al, 2005). 

Apresentam resistência à ferrugem do tipo horizontal (interespecífica), com 

vários níveis de resistência ou tolerância, onde aparecem plantas mais atacadas e 

outras com baixa porcentagem de folhas infectadas, folhas com poucas pústulas e 

lesões abortadas e também plantas imunes (MATIELLO, J. B. et al, 2005). 

Segundo a Embrapa, o Composto Classe “D”: fertilizante orgânico que, em 

sua produção, utiliza qualquer quantidade de matéria-prima oriunda do tratamento 

de despejos sanitários, resultando em produto de utilização segura na agricultura 

(EMBRAPA, 2007).  



A denominação de fertilizante orgânico classe “D” de acordo com a IN SDA Nº 

23, DE 2005 – art. 2º do MAPA é que utiliza-se qualquer quantidade de matéria-

prima oriunda do tratamento de despejos sanitários, resultando em produto de 

utilização segura na agricultura. Possui poucos sais quando comparado com os 

fertilizantes minerais. Isso significa que mesmo se forem aplicadas taxas elevadas 

do fertilizante orgânico nas plantações, não haverá prejuízo às plantas devido à 

salinização do solo (TERA AMBIENTAL, 2017). 

 Sua aplicação é indicada para todos os tipos de solos drenados e pode ser 

feita por meio de máquinas distribuidoras de calcário, assim como qualquer outro 

fertilizante orgânico, não tem seu uso recomendado para áreas inundáveis, 

sobretudo pela sua carga orgânica que pode ser arrastada pelas águas superficiais 

(TERA AMBIENTAL, 2017). 

Desde 2009 tem sido utilizado em diversas culturas como eucalipto, cana-de-

açúcar, ornamentais, café, entre outras, melhorando as propriedades físicas, 

químicas e biológicas do solo e com isso promovendo o aumento da produtividade 

de diversas culturas (TERA AMBIENTAL, 2017).  

O potencial do fertilizante orgânico classe “D” dá-se em virtude das 

concentrações de matéria orgânica, nitrogênio, fósforo e micronutrientes e também 

pela capacidade de supressão de fitopatógenos presentes no solo (EMBRAPA, 

2007).  

 

3. OBJETIVO 

 

Avaliar o desenvolvimento inicial de plantas de café em função do uso de 

diferentes concentrações do composto classe “D”. 

 

4. METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

O experimento está sendo conduzido na Fazenda Experimental “Marcello 

Mesquita Serva” da Universidade de Marília, São Paulo, localizado na latitude 

22°14'54.72"S e longitude 49°58'35.65"O, a uma altitude de 639 metros.   

Na região de Marília, o clima é quente e temperado. Existe uma pluviosidade 

significativa ao longo do ano. Mesmo o mês mais seco ainda assim tem muita 



pluviosidade. A classificação do clima é Cfa segundo a Köppen e Geiger. A 

temperatura média anual em Marília é 19.9 °C e a pluviosidade média anual de 1291 

mm (EMBRAPA, 2011). 

Foi utilizado o Fertilizante Orgânico Sanefértil produzido a partir da 

compostagem desenvolvida pela Tera Ambiental que processa todo o lodo 

produzido no tratamento dos esgotos sanitários da cidade de Jundiaí e aproveita as 

podas urbanas de parques e jardins do município.  O Sanefértil é registrado no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) sob o nº SP-80610 

10000-7 

O experimento está sendo conduzido na Fazenda Experimental da 

Universidade de Marília e foi implantado em julho de 2017. Foram utilizados cinco 

tratamentos: testemunha, 25%, 50%, 75% e 100% do composto classe D 

(Fertilizante Sanefértil), combinado com areia grossa. O delineamento experimental 

adotado foi o inteiramente casualizado, com quatro repetições. Foram usados vasos 

de polietileno com capacidade de 20 L e neles foram plantadas duas mudas de 6 

meses de café da variedade Icatu Vermelho. Os vasos estão sendo irrigados com 

um sistema de gotejadores de 0,6 l/h, na qual seu turno de rega apresenta um 

volume de 300 ml de água por vaso todos os dias (Figura 1.) 

 

http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/bid/203653/Como-a-compostagem-%C3%A9-usada-para-fabricar-fertilizante-org%C3%A2nico


 

FIGURA 1. Croqui da disposição dos vasos no experimento, Universidade de Marília 

– UNIMAR, Marília –SP, 2017. 

 O substrato utilizado foi a areia grossa, que permite maior permeabilidade da 

água, como mostra na Tabela 1. 

TABELA 1.  Resultado da análise química do solo coletado para o experimento. 

pH MO P K Ca Mg Al H+
Al 

SB T V Ca/
Mg 

Ca/
K 

Mg/
K 

Cacl2 g dm-3 g dm-3 mmolc dm-3 % 

5,6  3  4 0,2   4  2  0 10 6 16 39 2 20 10 
Fonte: Laboratório de Análises Agronômicas da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, 2017. 

No início do experimento foi realizado uma amostragem do Fertilizante 

Orgânico Sanefértil, afim de conhecer sua composição química, que segue abaixo 

(Tabela 2). 

 



TABELA 2. Resultado da análise química do Fertilizante Orgânico 

Sanefértil utilizado no experimento. 

pH MO P K Ca Mg Al H+
Al 

SB T V Ca/
Mg 

Ca/
K 

Mg/
K 

Cacl
2 

g 
dm-3 

g 
dm-3 

mmolc dm-3 % 

7,6 80 140 22,
5 

201 65 0 10 286 299 96 3,1 8,9 2,9 

Fonte: Laboratório de Análises Agronômicas da Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, 2017. 

Estão sendo realizadas avaliações quinzenalmente para medir o diâmetro de 

caule, altura de planta, número de folhas e teor de clorofila (Figura 2). 

FIGURA 2. Disposição dos vasos no experimento. 

 

Fonte: Autor, 2017. 
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