
 

 

 Relatório final – 2º Ciclo – ensaio cafeeiro – Set/2019 – jun/2020 

Ensaio de pesquisa – Empresa requerente: Comnagro Agroespecialidades 

Produtos avaliados: Gourmet associado ou não ao Mikron  

Técnico responsável da empresa: Gabriel Ramos Villela 

Técnico responsável pelo ensaio de pesquisa: Marcio Domingues – R&D Plant Physiology 

Local: Arandu - SP.  

Período de desenvolvimento do ensaio: setembro de 2019 a junho de 2020.   

 

1. Introdução e objetivos 

 A cultura do cafeeiro, apesar de ser conduzida de forma ainda bastante convencional, também deve 
receber inputs de novas tecnologias, que favoreçam melhorias na produção e qualidade do café, através do 
estabelecimento do  manejo fisiológico no processo de crescimento e desenvolvimento, que promove 
incrementos nos parâmetros quantitativos e qualitativos da cultura.  

No caso específico do café, os valores de qualidade são tão importantes quanto os valores de 
produtividade (quantidade), pois estes elevam o valor comercial do produto com maior pontuação, 
diretamente relacionado aa valorização comercial do produto.  

O impacto da aplicação de bioestimulantes no metabolismo das plantas, que podem estar associados 
a elementos micronutrientes, principalmente na regulação gênica e metabólica das plantas, 
consequentemente, na promoção dos efeitos fisiológicos desejáveis, incluindo a mitigação dos efeitos 
fisiológicos, tornam-se aspectos fundamentais que estimulam o crescimento e desenvolvimento das plantas, 
e sua conversão em parâmetros de produção. e aspectos qualitativos das culturas. 

Com isso, o presente ensaio de pesquisa, teve como objetivo principal, validar a aplicação do produto 
Gourmet (base bioestimulante), associado ou não ao produto Mikron, que tem constituição principal, os 
micronutrientes,  aplicados via foliar, durante o período reprodutivo da cultura (pré e pós florescimento), 
compreendendo os efeitos no desenvolvimento da planta (formação de ramos, enfolhamento dos ramos 
plagiotrópicos, florescimento e porcentagem de fixação dos frutos e, por fim, produção, considerando 
diversos elementos da qualidade do café, culminando na qualidade dos grãos produzidos, expresso na 
separação em porcentagem de peneiras.  

2. Materiais e métodos 

• Local do ensaio: Arandu-SP 

• Altitude: 850m 

• Data das aplicações:  

• 1ª aplicação: 11/10/2020 

• 2ª aplicação: 23/10/2020 

• 3ª aplicação: 08/11/2020 



 

 

• Volume de calda: 150 L/ha 

• Temperatura ambiente nas aplicações:  24 0C, 27 0C, 23 0C 

• Velocidade do vento: < 5,0 km/h 

• Nome da Fazenda: Santo Antônio – Paulo Henrique Rabello (responsável técnico da Fazenda) 

• Variedade: Catuaí vermelho 144 

• Idade das plantas: 06 anos (plantio 2014) 

• Espaçamentos: 3,20 x 0,60m – 5208 plantas/ha 

• Adubação de cobertura: NPK – 20-05-20 – 400kg/ha 

• Adubação foliar com micronutrientes: ácido bórico/ sulfato de Zinco 

• Data da colheita: 13/06/2020 

• Delineamento Experimental: DIC – 7 tratamentos/ 4 repetições (15 plantas por parcela) 

• Programa estatístico Sisvar (UFLA) – Teste T de médias 

• Produtos: Mikron – micronutrientes/ Gourmet - bioestimulante 

 
Descrição dos tratamentos:  
 

Tratamentos Aplicação foliar 
T1. Controle – Padrão Produtor  

 
3 aplicações – Pré-florada/ pós-
florescimento/ chumbinho 
 

T2. Gourmet 300 ml/há 
T3. Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 
T4. Gourmet 500 ml/há 
T5. Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 
T6. Gourmet 700 ml/há 
T7. Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 

 
Descrição das avaliações:   

- Biometric Assessments:  

a- Branch length of new plagiotropic branches growth that will produce coffee in the next crop year 
(2020) (Fig. 1) 



 

 

                                  

Figure 1. Aspect of the evaluated reproductive plagiotropic branch of coffee plants (Coffea arabica Catuaí 
Vermelho 144), labelled in accordance with the 2 flowering times: year flowering (2019) (left of red line) and 
branch that is preparing for the flowering in 2020 (right of the red line). October 23rd, 2019. Arandu, Sao 
Paulo State, Brazil.  

b- Flower and young fruits on the 4th and 5th nodes - flowering and fruit fixation 

The flower count was performed on the 4th and 5th nodes of the plagiotropic branches previously 
demarcated in fig. 4, so that, after flowering, the procedure of young developing fruits from those flowers 
could be counted and the estimate of the percentage of fruit fixation could be made. 

c- Percentage of green, yellow, brown and dry berries 

At the time of harvesting, which was on the 10th June 2020, 1 sample of 2 liters of coffee (standard 
measurement in coffee) fruit  from each treatment (Control and Transit Technology treated), was separated 
from the total amount harvested from each plot, homogenized and sent to the R&D Crop Physiology 
laboratory. The fruits were separated based on their levels of ripeness into green, yellow cherry, brown 
(raisin) and dry with the dark brown pulp, thereafter the weight in percentage of each classification of coffee 
maturation at harvest was determined. 

  d- Grain quality classification, in different sieves  

Coffee bean classification through sieves is based on the size and shape of the coffee bean already 
dried and peeled, which could be flat and thick, medium and small, broken or with residues, which include 
shells, triangles, broken, sailors, etc. ; with 10% of black and burnt grains (dry green) (Guimarães & Mendes, 
1997). 

These sieves are designated by numbers, which divided by 64, provide an indication of the size of the 
holes, expressed in fractions of inches. There are sieves with round sieves for flat coffee and elongated sieves 
for Mochas. From a technical point of view, separation by sieves is extremely important, as it allows the 
separation of the grains according to their size, separating them into more uniform roasting groups, because 
during roasting, the coarse grains are only toasted , and the tiny ones may already be charred (Zambolim, 
1999). 

Nós reprodutivos 
do ano corrente 
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Initially, a sub-sample with a quantity of 100 g was separated from the amount of the  2 L sample, 
which was subjected to different classification sieves with the following numbers and denominations: 18, 
17, 16, 15, 14, 13, mocha and the rest. 

The higher the percentage of coffee beans obtained from upper sieves (18, 17 and 17), the higher 
the quality of the coffee; and with a higher percentage of grains tending to smaller sieves, and defective 
grains (mocha and rest), the lower is the quality of grains, and thus present a less commercially valuable 
coffee. 

e. Final coffee productivity (yield in Kg/ha) – Raw coffee (Mixed matured) and processed coffee (dry beans) 

The calculation of the yield of processed coffee is based on the harvest of fresh coffee, cherry coffee, 
which presents fruits in different degrees of ripeness, i.e., green, cherry and dry. The final productivity of dry 
and processed grains represents an average of 15% of coffee harvested in the form of cherry (still with husk, 
and high moisture content). Dry coffee (seed + peel) must reach 12% moisture to be peeled, to maintain the 
quality of the brew. 

3. Resultados e Discussão 

 Diante dos resultados obtidos, que estão apresentados na sequência, pode-se observar que a 
aplicação do bioestimulante Gourmet apresentou algumas alterações benéficas na cultura do cafeeiro, 
inclusive influenciando na uniformização da maturação dos frutos de café, bem como em promover também 
incremento na produtividade da cultura.  

Tabela 1. Número de folhas no crescimento do ano de ramos plagiotrópicos, número de flores no 4º e 5º nó 
em ramos previamente demarcados nas faces leste e oeste de exposição, em cafeeiro (Coffea arabica L var. 
Catuaí vermelho 144), em 12 de outubro de 2019 – 15 dias após a aplicação em pré-florada. Arandu-SP. 
Outubro/2019.   

TRATAMENTOS 
Número de Folhas Número de Flores 

Leste Oeste Leste Oeste 

T1 Controle – Padrão Produtor 8,65 ab 10,20 a 25,80 ab 25,50 a 

T2 Gourmet 300 ml/há 7,95 ab 11,50 a 25,00 ab 24,50 a 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 8,20 ab 10,60 a 30,70 a 30,13 a 

T4 Gourmet 500 ml/há 7,50 b 11,15 a 27,90 ab 28,31 a 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 9,60 a 11,65 a 22,90 b 23,69 a 

T6 Gourmet 700 ml/há 8,80 ab 11,30 a 25,35 ab 24,44 a 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 9,00 ab 11,40 a 25,05 ab 24,88 a 

CV (%) 15,86 13,76 18,34 22,50 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 

 

 



 

 

Tabela 2. Número total de frutos no 4º e 5º nó em ramos previamente demarcados, e o número médio de 
frutos desenvolvidos em ambos os nós em ambas as faces (ramos demarcados na Face leste e Oeste), em 
cafeeiro (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), em 18 de abril de 2020 – 180 dias após a aplicação em 
pré-florada. Arandu-SP. Abril/2020.   

TRATAMENTOS 
Número de Frutos 

Total Médio 

T1 Controle – Padrão Produtor 28,75 ab 5,75 ab 

T2 Gourmet 300 ml/ha 32,00 ab 6,40 ab 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 33,25 ab 6,65 ab 

T4 Gourmet 500 ml/ha 39,00 a 7,80 a 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 25,50 ab 5,10 ab 

T6 Gourmet 700 ml/ha 17,75 b 3,55 b 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 25,75 ab 5,15 ab 

CV (%) 46,86 46,86 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 

Tabela 3. Comprimento médio de ramos plagiotrópicos previamente demarcados, em cafeeiro (Coffea 
arabica L var. Catuaí vermelho 144), aos 30 e aos 180 dias após o início das aplicações em pré-florada. 
Arandu-SP. Abril/2020.   

TRATAMENTOS 
Comprimento de Ramos 

(1ª Av.) 
Comprimento de Ramos 

(2ª Av.) 
Leste  Leste 

T1 Controle – Padrão Produtor 6,85 Ab   10,85 ab 

T2 Gourmet 300 ml/ha 7,23 Ab   12,95 a 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 7,80 A   11,48 ab 

T4 Gourmet 500 ml/ha 5,98 B   10,60 b 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 7,35 Ab   12,15 ab 

T6 Gourmet 700 ml/ha 8,25 A   11,73 ab 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 7,33 Ab   11,65 ab 

CV (%) 16,43  12,44 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 

 

 



 

 

Tabela 4. Porcentagem de frutos de café (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), separados em 
diferentes graus de maturação (verde, cereja, passa e seco), durante a colheita, 8 meses após as aplicações 
do produto Gourmet, em pré-florada. Arandu-SP. Junho/2020.   

 

TRATAMENTOS frutos verdes 
(%) 

frutos cereja 
(%) 

frutos passa 
(%) 

frutos secos 
(%) 

T1 Controle – Padrão Produtor 31,20 a 43,54 a 19,80 c 5,46 ab 

T2 Gourmet 300 ml/ha 25,95 ab 43,34 a 26,23 ab 4,49 ab 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 25,21 ab 44,22 a 24,93 ab 5,64 ab 

T4 Gourmet 500 ml/ha 31,04 a 42,09 a 22,94 bc 3,93 b 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 31,43 a 43,20 a 18,89 c 6,48 a 

T6 Gourmet 700 ml/ha 29,26 a 42,65 a 22,98 bc 5,11 ab 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 19,74 b 47,94 a 28,87 a 3,46 b 

CV (%) 19,94 12,92 12,17 34,63 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

Figura 2. Aspecto geral da maturação dos frutos de café (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), durante 
a colheita final, 8 meses após a primeira aplicação dos bioestimulantes (realizada em outubro de 2019). 
Junho de 2020.    
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Figura 3. Aspecto geral da separação de frutos de café (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144) em 
diferentes estádios de maturação (verde, cereja, passa e seco), durante a colheita final, 8 meses após a 
primeira aplicação dos bioestimulantes (realizada em outubro de 2019). Junho de 2020.    



 

 

Tabela 5. Porcentagem de frutos de café (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), separados em 2 grupos 
de maturação (verde e maduro - cereja, passa e seco), durante a colheita, 8 meses após as aplicações do 
produto Gourmet, em pré-florada. Arandu-SP. Junho/2020.   

TRATAMENTOS Grãos verdes (%) Grãos maduros (%) 

T1 Controle – Padrão Produtor 31,20 a 68,80 b 

T2 Gourmet 300 ml/há 25,95 ab 74,05 ab 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 25,21 ab 74,79 ab 

T4 Gourmet 500 ml/há 31,04 a 68,96 b 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 31,43 a 68,57 b 

T6 Gourmet 700 ml/há 29,26 a 70,74 b 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 19,74 b 80,26 a 

CV (%)  19,94 7,64 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 
Tabela 6. Classificação dos grãos secos de café (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), em diferentes 
malhas de peneiras (peneiras 18, 17 e 16), após a colheita e secagem do café côco, 8 meses após as 
aplicações do produto Gourmet, em pré-florada. Arandu-SP. Junho/2020.   

TRATAMENTOS 
Qualidade de grãos de café (%) 

Peneira nº 18 Peneira nº 17 Peneira nº 16 

T1 Controle – Padrão Produtor 19,26 a 27,39 ab 25,01 ab 

T2 Gourmet 300 ml/ha 18,67 ab 28,38 ab 22,40 cd 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 11,39 d 25,71 ab 25,29 ab 

T4 Gourmet 500 ml/ha 14,56 cd 27,77 ab 26,04 a 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 17,44 abc 30,02 a 21,86 d 

T6 Gourmet 700 ml/ha 15,16 bcd 25,65 ab 24,53 abc 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 17,24 abc 22,89 b 23,40 bcd 

CV (%) 16,15 14,63 6,81 

Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 
 
 



 

 

 
Tabela 7. Classificação dos grãos secos de café (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), em diferentes 
malhas de peneiras (peneiras 15, 14 e 13), após a colheita e secagem do café côco, 8 meses após as 
aplicações do produto Gourmet, em pré-florada. Arandu-SP. Junho/2020.  Qualidade de grãos de café (%) 
submetidos a peneira nº 18, 17, 16, 15, 14 e 12 aos (...) (13/06/2020) tratado Gourmet. 

TRATAMENTOS 
Qualidade de grãos de café (%) 

Peneira nº 15 Peneira nº 14 Peneira nº 13 

T1 Controle – Padrão Produtor 13,31 abc 8,62 a 6,40 b 

T2 Gourmet 300 ml/há 11,93 c 8,60 a 10,02 a 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 17,15 a 10,85 a 9,61 ab 

T4 Gourmet 500 ml/há 14,99 abc 8,60 a 8,05 ab 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 12,37 bc 8,39 a 9,93 a 

T6 Gourmet 700 ml/há 17,23 a 9,63 a 7,80 ab 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 16,14 ab 10,21 a 10,10 a 

CV (%) 18,28 21,87 25,34 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 
Tabela 8. Produtividade média de café cereja (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), durante a colheita, 
8 meses após as aplicações do produto Gourmet, em pré e pós florescimento. Arandu-SP. Junho/2020.   

TRATAMENTOS Produtividade (kg / ha) 

T1 Controle – Padrão Produtor 26445,8 ab 

T2 Gourmet 300 ml/há 22816,7 b 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 28154,2 ab 

T4 Gourmet 500 ml/há 27962,5 ab 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 26475,0 ab 

T6 Gourmet 700 ml/há 31958,3 a 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/há 26016,7 ab 

CV (%)  18,58 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 



 

 

Tabela 9. Produtividade média do café em grãos secos (Coffea arabica L var. Catuaí vermelho 144), em pós 
colheita, 8 meses após as aplicações do produto Gourmet, em pré e pós florescimento. Arandu-SP. 
Junho/2020.   

 

TRATAMENTOS 
Produtividade 

(kg / ha) (sc / ha) 

T1 Controle – Padrão Produtor 3966,9 ab 66,11 ab 

T2 Gourmet 300 ml/ha 3422,5 b 57,04 b 

T3 Gourmet 300 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 4223,1 ab 70,39 ab 

T4 Gourmet 500 ml/ha 4194,4 ab 69,91 ab 

T5 Gourmet 500 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 3971,3 ab 66,19 ab 

T6 Gourmet 700 ml/ha 4793,8 a 79,90 a 

T7 Gourmet 700 ml/ha + Mikron 0,5 L/ha 3902,5 ab 65,04 ab 

CV (%)  18,58 18,58 
Médias seguidas de mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí pelo Teste T de médias, ao nível de 5% 
de probabilidade. 

 
4. Considerações finais 

A- Quantidade de folhas nos ramos plagiotrópicos (Tabela 1) 

 A aplicação do bioestimulante Gourmet, foi favorável em elevar o metabolismo das plantas de 
cafeeiro, em diferentes aspectos da cultura, alterando os parâmetros vegetativos e reprodutivos, e neste 
caso, houve maior produção de folhas nos ramos plagiotrópicos, em função de maior quantidade de nós 
produzidos no crescimento destes ramos, após a implementação das aplicações foliares;  

 A aplicação de 500 ml/ha do Gourmet (T5), associado ao produto Mikron, promoveu maior 
desenvolvimento dos ramos, especificamente na face Leste de exposição solar, ou seja, a face que pode ser 
considerada mais importante, pois pela manhã, a qualidade da luz solar que incide sobre as folhas, favorece 
maior atividade fotossintética. Na face de exposição oeste, não houve diferenças significativas com a 
aplicação do bioestimulante Gourmet, sozinho ou mesmo associado ao Mikron (micronutrientes).  

B- Quantidade de flores (Tabela 1) 

 Houve também benefícios em relação a produção de flores nos nós dos ramos plagiotrópicos, pois o 
bioestimulante Gourmet foi aplicado inicialmente em pré-florescimento, e que pode ter influenciado no 
maior desenvolvimento das flores, ou mesmo favorecido maior uniformização, o que pode ser visto de forma 
benéfica, haja visto que qualquer alteração no desenvolvimento do florescimento, pode colaborar de forma 
positiva na uniformização da maturação dos frutos em pré-colheita.  

 Neste quesito, o produto Gourmet, aplicado na dose de 300 ml/ha (T3), estimulou a maior produção 
de flores nos ramos previamente demarcados, na face de exposição solar Leste, mas também na face Oeste, 
mesmo que sem diferenças significativas.  

C- Quantidade de frutos formados nos ramos previamente demarcados (Tabela 2) 



 

 

 O bioestimulante Gourmet, além de estimular a maior produção de flores, também favoreceu a maior 
formação de frutos a partir destas flores, na dose de 500 ml/ha (T4), porém sem a adição do produto mikron, 
que contém micronutrientes essenciais para as plantas, considerando ambas as faces de exposição solar da 
cultura do cafeeiro, podendo concluir que o produto auxiliou na maior conversão de flores em frutinhos de 
café, ou mesmo, ou reduziu o abortamento destas mesmas estruturas, durante esta fase reprodutiva da 
cultura, decisiva para a produção final da cultura.  

D- Comprimento dos ramos plagiotrópicos (Tabela 3) 

 Tanto quanto alteração na fase reprodutiva da cultura, mas também o bioestimulante Gourmet, 
também alterou de forma positiva o desenvolvimento dos ramos plagiotrópicos, que após a retomada do 
desenvolvimento, após as chuvas, se mostrou mais desenvolvido, porém nas extremas (300 ml/ha, associado 
ao Mikron  e a 700 ml/ha, aplicado sozinho). Desta forma pode-se afirmar que, juntamente com a maior 
produção de folhas (que está associado a maior produção de nós, de onde são formadas flores e 
consequentemente os frutos), o vigor dos ramos plagiotrópicos, demonstram a maior efetividade de 
desenvolvimento das plantas de cafeeiro.  

E- Maturação dos frutos – Proporção de frutos verdes, cereja, passa e seco (Tabela 4, Figuras 2 e 3) 

 O Produto Gourmet, associado ou não ao produto Mikron, nas doses extremas de 300 e 700 ml/ha 
(T2, T3 e T7, respectivamente), podem ter contribuído para a acelerar o processo de maturação dos frutos 
de café, que foi constatado durante a colheita padrão (época de colheita recomendada pelo próprio 
produtor), com a maior produção de frutos denominados de “ passa”, inclusive, a maior dose (700 ml/ha), 
também produziu a maior % de frutos secos, indicando que houve este maior desenvolvimento dos frutos 
frutos ao longo do período pós aplicação do bioestimulante. Esta característica de alteração na maturação 
também pode ser constatada através da Figura 3.  

 Na Figura 2, é possível constatar o que os valores numéricos destacam: a maior % de grãos verdes 
produzidos durante a colheita, ou seja, os frutos certamente ainda estavam com desenvolvimento e 
maturação mais lenta em relação aos frutos das plantas tratadas com o bioestimulante Gourmet.  

F- Maturação de frutos – Proporção entre frutos verdes e maduros (somatório dos frutos cereja, passa e 
seco) (Tabela 5) 

 Quando se contabiliza de forma diferente, somando-se os frutos considerados maduros, ou que 
aceleraram tal processo, fica ainda mais claro que houve a influência da aplicação do produto bioestimulante 
Gourmet, quando aplicado na maior dose (T7) (700 ml/ha), com maior proporção de frutos maduros em 
relação aos frutos verdes, com a produção de 80,26% de frutos maduros  e somente 19,74% de frutos verdes, 
enquanto que para plantas não tratadas com o Gourmet (T1) a produção de frutos maduros alcançou 
somente 68,80%, e 31,20% de frutos verdes.  

 O Gourmet, na dose de 300 ml/ha, associado ou não ao Mikron (T2 e T3, respectivamente), 
apresentaram valores intermediários de maturação, na ordem de 74% de frutos maduros, e 25% de frutos 
verdes.  

G- Qualidade de grãos - % de peneiras (Tabelas 6 e 7) 

 Com relação a qualidade de grãos de café, parâmetro também fundamental na qualidade e 
valorização do produto, após secos e descascados (limpos), constata-se nos dados da Tabela 6, que o produto 
Gourmet, na dose intermediária de 500 ml/ha, associado ou não ao produto Mikron (Tratamentos T4 e T5, 



 

 

respectivamente), promoveu o incremento do desenvolvimento dos grãos, com a maior porcentagem destes 
grãos, retidos nas peneiras 17 e 16, indicando que houve certo efeito do produto, que também foi aplicado 
durante a fase inicial do desenvolvimento destes frutos, de acordo com o protocolo.  

 Com relação às peneiras menores (15, 14 e 13), não houve diferenças estatísticas, demonstrando que 
houve pouca efetividade de ação do produto no desenvolvimento dos frutos menos vigorosos em relação 
aos mais vigorosos, e consequentemente pouca influência no tamanho das sementes (grãos). 

H- Produtividade final (Tabelas 8 e 9) 

 Finalmente, a produtividade final de café, seco e descascado, pronto para ser comercializado, 
também foi beneficiada pela aplicação do bioestimulante Gourmet, utilizado a maior dosagem (700 ml/ha), 
sem a associação com o produto Mikron (T6), alcançando valores de 79,90 sc/ha, contra 66,11 sc/ha, das 
plantas que não receberam a aplicação de bioestimulantes (T1).  

5. Conclusão 

 Desta forma, diante de todos os resultados obtidos neste ensaio de pesquisa, realizado na região de 
Avaré-SP, pode-se concluir que o produto bioestimulante Gourmet, influenciou no maior desenvolvimento 
da cultura do cafeeiro, desde o florescimento, passando pelo desenvolvimento de ramos plagiotrópicos, 
desenvolvimento e maturação dos frutos, culminando na maior produtividade final da cultura.  

Estes resultados estão coerentes com os modos de ação dos bioestimulantes, que realmente tem a 
capacidade de interferir no metabolismo das plantas, através dos seus diferentes modos de ação, 
promovendo efeitos fisiológicos benéficos para as plantas, mas principalmente para o produtor Rural.  
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