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Resumo - A produção de mudas de qualidade é um fator de grande importância no setor agrícola, por isso, 

veem-se buscando descobrir novos insumos que possam ser utilizados nessa prática, que não afetem o 

desenvolvimento das plantas. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento das mudas de café 

arábica, submetidas a diferentes doses de lodo de esgoto com doses de Lithothamnium calcareum. O 

experimento constituiu de um esquema fatorial 5 x 5, sendo 5 doses de lodo de esgoto e 5 doses de L. calcareum, 

com 3 repetições. No fim do experimento foram realizadas medições da altura das mudas. Conclui-se que o lodo 

de esgoto contribui significativamente para elevar a altura das plantas, sendo que a Dose LE 30% foi a que 

apresentou o maior ganho. Porém doses muito elevadas podem provocar um decréscimo nesse valor devido à 

saturação dos nutrientes presentes no lodo. Já as doses de L. calcareum não apresentaram diferenças 

significativas quando avaliadas de acordo com o parâmetro altura, sendo expresso o valor médio encontrado 

desse parâmetro. 
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Abstract - The production of quality seedlings is a major factor in the agricultural sector, therefore, find 

themselves trying to find new inputs that can be used in this practice, which does not affect plant development. 

This study aimed to evaluate the growth of seedlings of arabica coffee under different doses of sewage sludge 

doses Lithothamnium calcareum. The experiment consisted of a 5 x 5 factorial scheme, with five doses of 

sewage sludge and five doses of L. calcareum, with three repetitions. At the end of the experiment were 

performed measurements of seedling height. It is concluded that the sludge contributes significantly to raise the 

height of the plants, and the LE 30% dose showed the largest gain. But high doses can cause a decrease in value 

due to saturation of nutrients present in the sludge. Since the doses of L. calcareum not significantly different 

when evaluated according to the height parameter, and expressed the mean value of this parameter. 
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INTRODUÇÃO 

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-se em um dos principais fatores de 

sucesso na formação de uma Iavoura (CERÁVOLO, 2008). Diversas pesquisas têm estudado 

diferentes composições de substratos para a produção de mudas em viveiros (CUNHA et al., 

2006).  

O uso agrícola do lodo de esgoto (biossólido) como adubo orgânico é considerado hoje 

como a alternativa mais promissora de disposição final desse resíduo (CAMPOS; ALVES, 

2008). Além do benefício ambiental, o uso de lodo de esgoto na composição de substratos 

permite uma economia na adubação suplementar e melhorias no percentual de aproveitamento 

do viveiro (BONNET et al., 2002). Outra opção é a utilização de materiais marinhos, como o 

Lithothamniumm calcareum (calcário marinho). Esse material apresenta boa disponibilidade 

dos micronutrientes que se encontram adsorvidos nas paredes celulares, sendo assim 



 

 

facilmente assimiláveis pelas plantas e animais (DIAS, 2000). O trabalho teve como objetivo 

avaliar o crescimento de mudas de café arábica, através do parâmetro de altura, submetido a 

diferentes doses de lodo de esgoto e Lithothamnium calcareum.  

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em vasos, no setor de viveiros do Instituto Federal do 

Espírito Santo - Campus de Alegre (IFES), no Sul do Espírito Santo (20º45’38,23’’S e 

41º27’25,46’’O, a 115m de altitude), constando de um fatorial completo, onde foram testadas 

5 doses de lodo de esgoto e 5 doses de Lithothamnium calcareum, com 3 repetições. As doses 

de lodo de esgoto foram 0%, 15%, 30%, 45% e 60% e as de L. calcareum foram de 0 mg/dm
3
, 

750 mg/dm
3
, 1500 mg/dm

3
,3000 mg/dm

3
 e 6000 mg/dm

3
. Os cálculos para a recomendação 

de calcário do experimento foram baseados para elevar em 0,  0,5, 1, 1,5 e 2 vezes a saturação 

de bases a 60%.  

O solo utilizado foi classificado como Latossolo Vermelho Amarelo coletado no 

horizonte B sob pastagem na área do IFES. O lodo de esgoto foi coletado na Estação de 

Tratamento de Esgoto da Citágua, Águas de Cachoeiro S.A. no distrito de Pacotuba, 

município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, com composição química e microbiológica 

conhecida. O Lithothamnium foi adquirido da empresa Brasalgas, no município de Vitória-

ES, também caracterizado quimicamente.  

Os substratos foram preparados alterando-se as proporções de solo e resíduos, 

adicionando-os de forma homogeneizada. As unidades experimentais foram constituídas de 

vasos com capacidade para 30 litros, utilizando-se de 90% dessa capacidade para 

preenchimento com o substrato. Após preenchidos, os vasos foram incubados por um período 

de 80 dias com umidade mantida a 50% do volume total de poros (VTP)  em ambiente 

sombreado (50% de sombra). Após esse período, e antes de receber as mudas, foram coletadas 

amostras de solo de cada vaso para fins de análise de fertilidade. 

 As sementes utilizadas foram de café arábica da variedade Acauã, selecionadas e 

colocadas em cama de areia para germinar por tempo variável e característico da espécie até 

atingirem tamanho adequado ao transplante, em ambiente sombreado a 50%. Após esse 

período, as plântulas foram padronizadas e transplantadas com raiz nua em número de 4 por 

vaso. Após um período de estabelecimento nesse novo ambiente, fez-se o desbaste, deixando-

se duas plantas por vaso. 

Os vasos foram mantidos sob sombrite (50%) por um período de cultivo de 6 meses, 

mantendo-se a umidade do substrato em 50% do VTP. Nesse período, as plantas foram 

analisadas quanto aos aspectos vegetativos. Após transcorrido esse tempo, foi deixada apenas 

uma muda em cada vaso. 

Os vasos foram trasladados para ambiente a pleno sol por um período de até 6 meses e, 

após esse tempo, foram realizadas medições de altura (Alt.). Por não apresentar interação 

entre os tratamentos utilizados, utilizou-se a técnica de regressão para obtenção das equações 

de ajuste por meio do programa SAEG. 

 

RESULTADOS 

A Figura 1 refere-se à altura em função das doses de Lodo de Esgoto (Dose LE), 

expressa em porcentagem. 



 

 

 
Figura 1. Valor da altura (cm) em função das doses de lodo de 

esgoto (Dose LE) aos 12 meses de idade. 

 

Na Figura 2, encontra-se os valores da altura, em função das doses de Lithothamnium 

calcareum (Dose Lit), expresso em mg/dm³.  

 

 
Figura 2. Valor da altura (cm) em função das doses de 

Lithothamnium calcareum (Dose Lit) aos 12 meses de idade. 
 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

É possível observar, na Figura 1, que os valores da altura tenderam a crescer até a dose 

de 30% de lodo de esgoto, e após essa dose ocorreu um leve declínio, podendo ser explicado 

pelo aumento de concentração de nutrientes no solo pela adição de lodo. De acordo com 

Pedroza et al. (2009), doses muito elevadas de lodo tendem a reduzir o desenvolvimento de 

algodão. A maioria dos trabalhos publicados com lodo adicionado a substrato em produção de 

mudas refere-se a espécies florestais, daí a carência de informações sobre os níveis adequados 

desse insumo para o cafeeiro. 

Na Figura 2, nota-se que a adição de L. calcareum, sendo expresso o valor médio desse 

parâmetro, correspondendo a 36,85 cm. 



 

 

Conclui-se que o lodo de esgoto permitiu um incremento nos valores do parâmetro 

avaliado, sendo o maior crescimento verificado na dose de 30% do LE, correspondendo a 45 

cm de altura. As doses de 45% e 60% provocaram redução no crescimento do cafeeiro. 

Lithothamnium calcareum não interferiu no crescimento do cafeeiro. 
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