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DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PLANTAS DE CAFÉ EM FUNÇÃO 

DE DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DO COMPOSTO CLASSE “D” 

1 RESUMO 

A produção de café no Brasil é responsável por cerca de um terço da produção 

mundial de café, o que faz o país ser de longe o maior produtor, posição esta 

mantida nos últimos 150 anos. Neste estudo objetivou-se avaliar o desenvolvimento 

inicial de plantas de café em função de diferentes concentrações do composto 

classe “D”. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade 

de Marília sendo 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. Em agosto de 2018 foram determinados número de 

hastes do café, altura (cm), diâmetro do colmo (cm) e diâmetro da copa (cm). A 

utilização do composto classe D permite o aumento das características avaliadas 

nas mudas de café. A dose ideal do composto é de 50 a 70%, sendo que doses 

acima de 70% diminuem sua eficiência. 

2 INTRODUÇÃO 

Dentre as principais culturas cultivadas no Brasil, se destaca o café. A área 

total de plantio de cafezais são de com cerca de 2,17 milhões de hectares, no qual 

13% dessa área corresponde as lavouras em formação e 87% de hectares as 

lavouras em produção. A maior produção de café corresponde a espécie arábica, 

sendo responsável por aproximadamente 76% da produção total (arábica e conilon) 

do país, ocupando 80% da área total (CONAB, 2018). 

As regiões de Garça e Marília abrangem 13 municípios. A cultura do café 

ocupa aproximadamente 25.000 hectares, sendo a principal atividade agrícola em 

área, rentabilidade e geração de emprego. A produção anual é de 

aproximadamente, 500 mil sacas beneficiadas por ano (DIAS, 2010). 

Assim como qualquer cultura, o sistema de produção de mudas de café 

adequado promove qualidade e um bom desenvolvimento no vegetal, principalmente 

do sistema radicular, em sua eficiência de crescimento em profundidade e 

sustentação de toda a planta, é necessário que a planta receba quantidades 

necessárias de nutrientes em sua fase inicial, através de doses adequadas de 

fertilizantes, onde contribuirá com os bons índices de sobrevivência no campo. 

Segundo Lemos et al. (2015), os substratos escolhidos que compõem os 

fertilizantes, deverá satisfazer às exigências físicas, químicas e biológicas, contendo 

ainda quantidades suficientes de elementos essenciais (água, ar e nutrientes 

minerais). 

É essencial a procura por novas fontes de matéria orgânica na produção de 

café, entre elas estão o composto classe D, que é um fertilizante orgânico usado na 

agricultura, cuja a sua origem é o lodo de esgoto. Este composto tem sido fonte de 



vários estudos (AFÁZ et al., 2017; BERILLI et al., 2014), pois apresenta alta taxa de 

matéria orgânica, fósforo e nitrogênio, condiciona e fertiliza o solo, recicla a matéria 

orgânica, proporciona produtividade agrícola, além de reduzir os custos. No entanto, 

como este composto contem altas concentrações de contaminantes, essa técnica 

pode ocasionar o aumento direto de diversos patógenos e substancias químicas não 

desejadas no solo e por consequência na cadeia alimentar, ou seja, apresentando 

restrições na agricultura (SAITO, 2007). 

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 foi 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. 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 Terra 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 foi implantado em julho de 2017. Foram utilizados cinco 

tratamentos: 0,0%, 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 foram 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. 

A análise química do substrato utilizado e do fertilizante são apresentados na 

Tabela 1 e 2. 

 



TABELA 1. Resultado da análise química da areia grossa utilizada no 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  

 

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  

Cacl2  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  

 

No dia 05 de agosto de 2018 foram determinados número de hastes do café, 

altura (cm), diâmetro do colmo (cm) e diâmetro da copa (cm). Os resultados foram 

analisados por meio da análise de variância utilizando o software R (R Core Team, 

2017). As pressuposições da análise, homocedasticidade e normalidade dos 

resíduos, foram testadas, respectivamente, pelo teste de Bartlett e Shapiro-Wilk 

ambos a 5% de probabilidade. Na presença de diferença significativa ajustou-se 

modelos de regressão aos dados. 

 

5. RESULTADOS 

Para todas as variáveis analisadas observou-se diferenças entre os 

tratamentos utilizados (p<0,05), sendo o efeito dos tratamentos descrito por meio de 

regressões quadráticas. Para o número de hastes, o modelo utilizado explicou 91% 

da variação obtida devido ao efeito das doses utilizadas (Figura 1). O maior número 

de hastes (34) é obtido ao utilizar uma dose de 71,2% do composto classe D. 

O diâmetro da copa apresentou seu maior valor (114,1 cm) na dose de 72,5% 

do composto classe D, dose esta próxima a utilizada visando maximizar o número 

de hastes. O modelo envolvendo as doses utilizadas explicou 90% da variação do 

diâmetro da copa. 

Por outro lado, para a altura de planta e o diâmetro do colmo, os máximos 

valores são obtidos nas doses de 66,1 e 52,8%, respectivamente, apresentando 

valores de 124,8 e 1,8 cm, respectivamente.  

 



  

  
Figura 1. Modelo de regressão quadrático do número de hastes do café, altura (cm), 

diâmetro do colmo (cm) e diâmetro da copa (cm) em função da dose de composto 

Classe D. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização do composto classe D permite o aumento das características 

avaliadas nas mudas de café. A dose ideal do composto é de 50 a 70%, sendo que 

doses acima de 70% diminuem sua eficiência. 
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