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RESUMO 

 

O mogno africano (Khaya ivorensis A. Chev) é uma espécie florestal que fornece madeira de 

ótima qualidade e apresenta-se como alternativa ao mogno brasileiro (Swietenia macrophylla 

King). Pouco se conhece a respeito de seu comportamento se propagado em diferentes 

substratos, e a presente pesquisa tem o objetivo de utilizar um passivo ambiental proveniente 

de atividade industrial de casca de batata (Solanum tuberosum L.) para produção de mudas do 

mogno africano. A utilização de resíduos industriais e urbanos, produzidos em quantidades 

crescentes, tem sido viável em inúmeros estudos e seu uso é uma alternativa para a sua 

disposição no meio ambiente. Para isso, um experimento de campo foi conduzido em quatro 

tratamentos de quatrocentas repetições, utilizando o resíduo compostado: substrato 1 (S1-

composto (50%) e areia (50%)), substrato 2 (S2-composto orgânico (100%)), substrato 3 (S3-

substrato comercial) e substrato 4 (S4-areia (100%)), que foram analisados quimicamente 

antes da semeadura, aos 30 e 120 dias avaliando os macronutrientes Carbono, Nitrogênio, 

Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio e Enxofre, micronutrientes Boro, Ferro, Manganês, 

Cobre e Zinco, potencial de hidrogenação (pH), e física (umidade). Nas mudas de mogno 

africano no campo foram verificadas altura (H), diâmetro de colo (DC), massa fresca (MF), 

massa seca (MS) e análise foliar (AF), aos 30, 75 e 120 dias, visando identificar as melhores 

condições de qualidade das mudas nos diferentes tratamentos. As sementes de mogno 

apresentaram, em laboratório, germinação de 62%, permitindo considerar sobre este dado o 

período de armazenamento de pelo menos cinco meses e baixa qualidade do lote em estudo. 

No campo, foi obtido 59%, 64%, 60% e 60%, respectivamente, em S1, S2, S3 e S4, indicando 

que não houve grande influência na germinação em nenhum dos substratos utilizados. As 

primeiras análises químicas dos tratamentos mostraram boas cargas nutricionais, capacidade 

de retenção de água, pH próximos dos considerados satisfatórios. A relação C/N se mostrou 

baixa em S1 e S2 no início, e aos 120 dias no S3 o pode evidenciar competição pelo N 

disponível entre as plantas e os micro-organismos do substrato causando deficiência desse 

nutriente. O teste de Dunn para H, DC, MFT, MFR, MFA, MST, MSR, e MSA, indicou 

maiores médias e grandes diferenças significativas em S1 e S2, quando comparados a S3 e S4 

evidenciando a alta eficácia do composto orgânico na produção de mudas de mogno africano. 

 

Palavras-chave: Resíduos; Composto orgânico; Mogno africano; Espécie florestal. 

 



ABSTRACT 

 

African mahogany (Khaya ivorensis A. Chev) is a forest species that provides high quality 

wood and is an alternative to Brazilian mahogany (Swietenia macrophylla King). Little is 

known about its behavior if propagated in different substrates, and the present research has the 

objective of using an environmental liability from industrial activity of potato bark (Solanum 

tuberosum L.) to produce seedlings of African mahogany. The use of industrial and urban 

waste, produced in increasing amounts, has been feasible in numerous studies and its use is an 

alternative to its disposal in the environment. A substrate 1 (S1-compound (50%) and sand 

(50%)), substrate 2 (S2-organic compound (100%)) was used in the experiments. ), Substrate 

3 (S3-commercial substrate) and substrate 4 (S4-sand (100%)), which were analyzed 

chemically before sowing at 30 and 120 days evaluating the macronutrients Carbon, Nitrogen, 

Phosphorus, Potassium, Calcium, Magnesium And Sulfur, micronutrients Boron, Iron, 

Manganese, Copper and Zinc, hydrogenation potential (pH), and physical (moisture). In the 

African mahogany seedlings in the field, height (H), diameter of colon (DC), fresh mass 

(MF), dry mass (DM) and foliar analysis (AF) were verified at 30, 75 and 120 days, in order 

to identify the Quality of the seedlings in the different treatments. Mahogany seeds presented 

germination of 62% in the laboratory, allowing to consider the storage period of at least five 

months and low quality of the batch under study. In the field, 59%, 64%, 60% and 60%, 

respectively, were obtained in S1, S2, S3 and S4, indicating that there was no great influence 

on germination in any of the substrates used. The first chemical analyzes of the treatments 

showed good nutritional loads, water retention capacity, pH close to those considered 

satisfactory. The C / N ratio was shown to be low in S1 and S2 at the beginning, and at 120 

days in S3 o could evidence competition for the N available between the plants and the 

microorganisms of the substrate causing nutrient deficiency. The Dunn test for H, DC, MFT, 

MFR, MFA, MST, MSR, and MSA indicated larger averages and significant differences in S1 

and S2 when compared to S3 and S4 evidencing the high efficacy of the organic compound in 

the production of African mahogany seedlings. 

Keywords: Waste; Organic compost; African mahogany; Forest species. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No início da nossa civilização havia pouca influência do homem em seu ambiente, no 

entanto, na transição de coleta e caça para agricultura, o fogo apresentou-se como modificador 

do ambiente já que o corte e queima de árvores foram técnicas básicas para a abertura de 

novas áreas para o cultivo e marcou o começo do desequilíbrio da biosfera (MATTIAZZO-

PREZOTTO, 1992). 

A Revolução Industrial, no século XIX, trouxe processos produtivos e a mecanização 

acionada por novas fontes de energia. Nessa época, a produção de “bens de consumo” era 

limitada, porém, com o passar dos anos houve intenso aumento dos processos de produção 

pela crescente demanda populacional. Com isso, as alterações no meio ambiente se 

acentuaram com o volume de resíduos gerados pela população e pelos processos produtivos, 

onde o ar, o solo, e os cursos d´água foram usados como forma natural para descarte de 

resíduos advindos da atividade humana (MATTIAZZO-PREZOTTO, 1992). 

O Brasil, desde 1960, se transformou de país predominantemente agrário em urbano, e 

esse processo fez surgir uma decadência nos padrões de vida advindos do êxodo rural, pois os 

centros urbanos não acompanharam o crescimento em infraestrutura e gestão ambiental 

(FIGUEIREDO, 1995), já que as demandas de saneamento básico, coleta e tratamento de 

esgoto, sistema gestor de manejo de resíduos sólidos, drenagem urbana foram superiores ao 

que podia oferecer. O país se desenvolveu, contudo, o processo de gestão dos impactos 

causados por esse acelerado crescimento não acompanhou as necessidades das cidades 

(CAMARGO; CAPOBIANCO; OLIVEIRA; 2004), fazendo-as cada vez mais insustentáveis. 

Esse processo se caracteriza pela consolidação da modernização das atividades 

agrícolas, sua consequente industrialização e subordinação das atividades agropecuárias às 

empresas, o que promoveu a migração forçada de famílias do campo para os grandes centros 

urbanos. Esse fato proporcionou diminuição significativa da oferta de trabalho no campo e a 

posterior migração do meio rural pela inserção do processo modernizante (SILVA, 1998). 

O deslocamento regional de pessoas provoca crescimento desordenado e sem 

planejamento e isto aprofunda os impactos ao ambiente. Gouveia (2012, p. 1504) relata que 

 

o desenvolvimento econômico, o crescimento populacional, a urbanização e a 

revolução tecnológica vêm sendo acompanhados por alterações no estilo de vida e 

nos modos de produção e consumo da população. Como decorrência direta desses 

processos, vem ocorrendo um aumento na produção de resíduos sólidos, tanto em 

quantidade como em diversidade, principalmente nos grandes centros urbanos. Além 

do acréscimo na quantidade, os resíduos produzidos atualmente passaram a abrigar 
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em sua composição elementos sintéticos e perigosos aos ecossistemas e à saúde 

humana, em virtude das novas tecnologias incorporadas ao cotidiano. 

 

Não se pode negar que as unidades produtivas são imprescindíveis para toda a 

sociedade, porém, a agricultura brasileira é apontada como um indicativo de 

insustentabilidade por meio da deterioração de áreas agricultáveis, pelo crescente consumo de 

agrotóxicos e pesticidas, pela geração de resíduos, bem como pelo grande consumo de água 

(CAMARGO; CAPOBIANCO; OLIVEIRA, 2004). 

No que se refere aos resíduos sólidos (RS), o problema ambiental é mais evidente do 

que os dos líquidos e gasosos, em virtude do volume produzido em ambientes domésticos e 

empresariais. Todavia, o termo “lixo” foi substituído por “resíduo sólido”, isso porque os 

resíduos sólidos possuem valoração econômica agregada por possibilitarem reaproveitamento 

no próprio processo produtivo, em setores energéticos e na adubação, demandando 

comportamento diferente dos setores públicos e de consumo (DIAS, 2003). 

A geração de resíduos é um dos fatores que mais contribui para a degradação do meio 

ambiente (MELO et al., 2002), e as indústrias alimentícias vem aumentando essa geração, o 

que representa um problema sério de descarte do mesmo, principalmente nos grandes centros 

urbanos. Portanto, é necessário o uso de formas de aproveitamento desses resíduos, e uma 

maneira de evitar ou reduzir o efeito danosos desses resíduos poderá ser sua reciclagem para 

utilização como substratos no segmento de produção de mudas de espécies florestais que 

chegou a 6.181.800 unidades, na região centro-oeste, em 31 viveiros (IPEA, 2015). 

Nas indústrias, o avanço da adoção de Sistema de Gestão Ambiental (SGA) possibilita 

uma perspectiva de viabilizar o desenvolvimento sustentável verdadeiramente eficaz. Para 

tanto, a reciclagem, a compostagem e as estações de tratamento de efluentes são apresentadas 

como opções para a minimização desses problemas, porém implicam em ampliação dos 

conhecimentos sobre os resíduos e suas formas de tratamento e, por isso, sua destinação, 

muitas das vezes, não é gerida de maneira correta pelas indústrias e pela população 

(NICOLELLA et al., 2004). No segmento social, deve-se levar a compreensão de uma gestão 

dos resíduos sólidos e preservação ambiental, educando para a visão do reuso e destinação 

correta de materiais poluidores contribuindo para a manutenção dos recursos naturais. 

Considerando a necessidade de se estabelecerem formas de aproveitamento de 

resíduos de processos industriais e o intenso uso de insumos agrícolas em mudas de espécies 

florestais, esta pesquisa tem o objetivo de viabilizar o uso composto do orgânico advindo de 

resíduo industrial constituído por cascas de batata, na produção de mudas de Khaya ivorensis 

A. Chev.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Leis ambientais e proteção aos recursos naturais 

 

Em 1981, houve a elaboração da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) que, 

conforme Drumond (2001), originou as bases para a criação dos “custos de poluir” com a 

criação do Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras (SLAP) nos estados, e os 

estudos prévios de impacto ambiental. 

Mattiazzo-Prezotto (1992) ressalta a preocupação com os impactos ambientais, o 

volume e o destino final de resíduos considerando a conscientização de que a natureza não é 

fonte de recursos inesgotáveis. Frente a isso, a Carta Magna Brasileira de 1988 estabelece, no 

seu artigo 225 (BRASIL, 1988) que 

 

todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para às presentes e futuras 

gerações. 

 

A partir desse momento, passaram a existir no Brasil instrumentos jurídicos para 

qualquer cidadão inferir no processo de degradação ambiental, confirmando a tendência de 

maior regulamentação ambiental para o funcionamento das empresas. Em reforço à 

preocupação com esse bem comum foram criadas leis em favor da temática ambiental, e esse 

último momento evidenciou fortes mudanças nas políticas ambientais brasileiras e, em 1989, 

foi promulgada a lei dos crimes relativos aos agrotóxicos e à poluição, bem como a 

formulação de uma Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 1981). 

 

2.1.1 Informação ambiental e a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

  

Em 2003, foi instituída a Lei 10.650 de acesso à informação ambiental que, uma vez 

promulgada, obriga órgãos públicos pertencentes ao Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA) a fornecer informações de atividades que causem impactos para o meio 

ambiente (CUNHA; COELHO, 2005). 

Isto tem ligação imediata com o direito constitucional referente ao meio ambiente 

sadio, e o artigo terceiro aplica-se na declaração de passivos ambientais advindos de 

atividades econômicas de empresas. Essa obrigação de informação do passivo ambiental 
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permite identificar a matriz geradora que provoca risco ambiental constante, bem como a 

tomada de medidas imediatas e efetivas na decorrência de acidentes, perpassado na 

importância de uma empresa estabelecer medidas de prevenção à poluição, investindo para 

evitar passivos ambientais potencialmente danosos ao meio ambiente (DIAS, 2003). 

Em 02 de agosto de 2010, foi decretada a Lei nº 12.305 que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS) (BRASIL, 2010), que instituiu a gestão integrada e o 

gerenciamento de resíduos sólidos sob as responsabilidades dos geradores, do poder público e 

aos instrumentos econômicos aplicáveis impondo a diversos segmentos da sociedade 

aprimoramento no bom uso de materiais poluidores. 

Para que seja esclarecido o verdadeiro sentido desta responsabilidade, é necessário que 

se tenha um conceito ou um embasamento teórico sobre o que realmente trata a 

responsabilidade social empresarial. De acordo com Instituto Ethos (2004, p. 17), 

responsabilidade social empresarial é: 

 

a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com 

todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 

empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando 

recursos ambientais e culturais para gerações futuras, respeitando a diversidade e a 

redução das desigualdades sociais. 

 

Por meio desse compromisso perpassam ações sociais relevantes para a comunidade, 

visando a diminuição de impactos ambientais e a consequente preservação dos recursos 

naturais. Em virtude da preocupação ambiental, cada vez maior, em todos os setores da 

sociedade o respeito que uma empresa tem pelo meio ambiente estará relacionado à sua 

aceitação pública, onde a sustentabilidade, através de um conjunto de normas e leis começa a 

ser vista como algo no dia a dia da empresa, pois o envolvimento com o meio ambiente passa 

a ser critério para o bom relacionamento com a sociedade e fontes de financiamento, cuja 

imagem deve refletir o menor risco ético possível (KISHINAME et al., 2004). 

Essa perspectiva só pode ocorrer com a alteração de valores e costumes por meio da 

educação ambiental, onde evidenciará compreensões corretas no que tange a sustentabilidade 

que se apresenta como um desafio para a sociedade atual e deve ser considerada por todos os 

elos da sociedade, onde a participação, a organização, a educação e o fortalecimento das 

pessoas faz-se relevante na conquista sustentável (DIAS, 2003). 

A variável ambiental aparece incorporada aos custos do empreendimento, visto que 

para aprovação de uma viabilidade econômica de empreendimentos são verificados potenciais 
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danos, e os custos ambientais devem englobar o valor total do investimento desde a fase de 

implantação até a desativação, atestando a viabilidade financeira e ambiental (SILVA, 2006). 

Santos, Ultramari e Dutra (2004, p. 348) discorrem que desde a Conferência das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92), o conceito de 

sustentabilidade foi ampliado nos fatores sociais, econômicos e institucionais, evidenciando 

suas aplicações nos espaços das grandes cidades, onde 

 

a sustentabilidade urbana passa a incluir, ao lado das questões essencialmente 

ambientais, o desenvolvimento econômico local, a promoção da equidade e a justiça 

social, a gestão urbana democrática e participativa, a moradia adequada para todos, 

além, entre outras, das questões essencialmente urbanísticas e as ligadas ao 

ordenamento territorial local e regional. 

 

Assim, reforçando essa temática, foi elaborada a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, 

do estatuto da Cidade, que determina em seu artigo 2º e inciso I a garantia do direito a cidades 

sustentáveis. Portanto, é notório que o desenvolvimento deve ser apropriado aos recursos, ao 

meio ambiente, à cultura, à história e aos sistemas sociais onde os cidadãos estão inseridos. 

No Brasil não existe uma clara política urbana nacional e iniciativas sobre manejo adequado e 

redução dos materiais descartados, o que dificulta a comunicação das diversos parcelas da 

sociedade em favor de mecanismos ambientalmente corretos (GOUVEIA, 2012). 

Portanto, cabe ressaltar a importância da conscientização ambiental voltada para os 

processos de produção e meios sustentáveis agrícolas. A luta por instrumentos adequados pela 

preservação ambiental tem adquirido relevância à medida que as potências econômicas 

internacionais têm pressionado os gestores públicos sobre os problemas da qualidade 

ambiental e sustentabilidade como requisitos para estabelecer parcerias financeiras 

(GOUVEIA, 2012). 

Desde a Constituição Federal de 1988 que os aspectos ambientais possuem amparo 

legal, todavia, necessitou-se implementar leis para que acompanhassem o processo de 

transformação do território, de maneira que a capacidade pública de gestão urbana fosse 

restaurada e compartilhada com todos os elos das cadeias econômica e social num período 

razoável, assegurando qualidade de vida nas cidades de maneira sustentável, ou seja, não é de 

exclusividade do poder público solucionar os problemas ambientais nos ambientes urbanos 

(GOUVEIA, 2012). 
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2.2 Resíduos industriais e sua destinação 

 

Dentre os tipos de resíduos existentes, os Resíduos Sólidos (RS) representam montante 

considerável dentre os gerados e, por muitas vezes, mal gerenciados tornam-se um problema 

sanitário, ambiental e social (HOORNWEG; BHADA-TATA, 2012). 

Através dos processos produtivos (insumos/matérias primas), as indústrias colaboram 

para esses índices, sendo, em sua grande maioria, resíduos finais de produção (sólidos, 

líquidos e gasosos) que são lançados no ambiente sem prévio tratamento (FIGUEIREDO, 

1995). Segundo a normativa da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR 

10004/1987, os RS são definidos como 

 

todos os materiais nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades da 

comunidade de origem: industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de 

sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 

controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos d’água. 

 

No Brasil, Figueiredo (1995, p. 51), define os RS enquanto 

 

descargas de materiais sólidos provenientes das operações industriais, comerciais, 

agrícolas e das atividades da comunidade. Entretanto, não inclui os materiais sólidos 

dissolvidos nos esgotos domésticos, lamas e outros materiais sólidos dissolvidos ou 

dispersos em meios líquidos e gasosos. 

 

O volume de resíduo pode ser determinado pela condição socioeconômica da 

população, a industrialização, a sua localização geográfica, as fontes de energia e o clima. É 

evidente que quanto maior o poder econômico e a porcentagem urbana da população, maior a 

quantidade de resíduos sólidos produzidos, e quanto menor a renda da população, maior o 

percentual de matéria orgânica na composição dos resíduos (HOORNWEG; BHADA-TATA, 

2012). 

Fagundes (2009) afirma que 90% da poluição brasileira têm origem orgânica e em 

2013, cerca de 209.280 mil toneladas (16.055 mil toneladas na região Centro-Oeste) de 

resíduos sólidos urbanos (RSU) foram produzidos por dia no Brasil, e desse montante, 20.000 

mil toneladas não foram coletadas e acabaram por serem descartadas de forma inapropriada 

(ABRELPE, 2014). 

Nas indústrias, a intensa geração de resíduos pode poluir e contaminar o solo, a água e 

o ar (EL-DEIR, 2014), e durante um processo de produção podem ser gerados RS perigosos, 
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não-inertes e inertes, que não devem ser misturados durante o acondicionamento, coleta e 

destino final. Fagundes (2009) aponta a importância em ressaltar que estes, quando não 

possuem destinação adequada, podem contaminar o meio ambiente favorecendo a formação 

de gases e maus odores, e constituem foco de micro e macro vetores. 

Essa intensa geração é vista como um grave problema da sociedade atual, pois estes 

são responsáveis pelas alterações e agressões ocorridas no meio ambiente, englobando a 

poluição dos recursos naturais e a saúde humana, e por esse e outros motivos que o 

gerenciamento de resíduos sólidos deve ser prioridade nas Políticas Públicas Ambientais 

(DEMAJOROVIC, 1995). 

O conhecimento das fontes e dos tipos de RS, em sua composição e taxa de geração, é 

o instrumento básico para o gerenciamento dos mesmos, e algumas indústrias brasileiras estão 

realizando reciclagem dos seus resíduos sólidos. A segregação do material, por exemplo, 

diminui o volume gerado e os gastos operacionais da indústria que desempenha papel 

fundamental na economia e na sociedade de uma nação, e meios que corroborem com a 

preservação do meio ambiente, e seus recursos tornam-se imprescindíveis no contexto atual. 

Nas empresas, o SGA viabilizaria o desenvolvimento sustentável com a boa destinação de 

resíduos, exercendo, assim, responsabilidade socioambiental (KGATHI; BOLAANE, 2001). 

Nos anos 2000 foi percebido uma mudança na atitude de muitas empresas quanto às 

questões socioambientais, e esse comportamento mostra reconhecimento dos impactos de muitas 

atividades empresariais, o que suscita procura por implementação de projetos diretos ou em 

parcerias com governos, comunidades e organizações não governamentais, todavia, essa mudança 

de atitude não é uniforme (CAMARGO; CAPOBIANCO; OLIVEIRA, 2004). 

Desta forma, meios para a minimização e resolução desses problemas devem ser 

praticados nas indústrias e nos meios urbanos por sua consequente geração de resíduos 

sólidos. Esses RS podem ser caracterizados como passivos ambientais, que para Kraemer 

(2012) é “qualquer obrigação da empresa relativa aos danos ambientais causados por ela, uma 

vez que a empresa é responsável pelas consequências desses danos à sociedade e ao meio 

ambiente”. 

Portanto, passivo ambiental é obrigação nas formas voluntárias e involuntárias, e é 

impossível uma empresa não ter a presença de um passivo, onde, dentre elas, temos o controle 

e o lançamento de efluentes e as emissões atmosféricas, armazenamento e disposição 

adequada dos resíduos; recuperar uma área degradada é obrigação (mesmo voluntária) de 

preservar uma reserva ecológica (MOREIRA, 2004). 
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No âmbito de SGA, o conceito de passivo ambiental é “um dano ambiental presente, 

decorrente de atividades do passado ou de um acidente”. A empresa é incentivada a investigar 

a existência desses danos, mesmo que, na época em que tenham sido gerados, não existissem 

requisitos legais, e uma vez identificados, segue-se uma avaliação para recuperação, 

remediação e medidas compensatórias. (MOREIRA, 2004). 

A respeito da destinação desses RS, Barreto et al. (2013) relataram que podem ser 

feitas por meio de aterros sanitários, compostagem, incineração, reciclagem e para Valle 

(1995), a minimização, recuperação, tratamento e disposição desses resíduos são meios para a 

solução desse passivo ambiental. 

 

2.2.1 Compostagem 

 

A compostagem é uma modalidade de processamento muito antiga e utilizada nas 

primeiras sociedades agrícolas (FIGEIREDO, 1995). Segundo a ABES (2006), é “um 

processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos de origem animal e 

vegetal pela ação de microrganismos”, desta forma resulta num produto (composto orgânico) 

que pode ser adotado para melhorias em suas características para uso agrícola (FAGUNDES, 

2009). 

O composto formado pode fornecer nutrientes, prevenção de erosão, retenção de 

umidade, aumento da permeabilidade e melhoria das propriedades biológicas do solo. Sua 

aplicação como cobertura pode ser feita em terras exauridas de fertilizantes, favorecendo uma 

estabilização ecológica (FIGUEIREDO, 1995), além da redução dos gastos de transporte e 

destinação do lixo orgânico produzido pela empresa, constituindo-se uma forma correta de 

tratamento e destino com baixo custo agregado (SANTOS, 2011).  

A compostagem pode ser aeróbia ou anaeróbia, em função da presença ou não de 

oxigênio no processo e o processo se constitui basicamente de duas etapas: física, onde se dá 

o preparo dos resíduos, fazendo-se uma separação entre a matéria a ser compostada e outros 

materiais (potencialmente recicláveis e, ou, rejeitos), e em seguida uma homogeneização; e a 

biológica, que consiste da fermentação e da digestão do material, realizadas sob condições 

controladas, num período que pode variar de 60 a 120 dias (PEREIRA NETO, 2007). 

É um processo desenvolvido por uma população diversificada de microrganismos e 

envolve duas fases distintas: a degradação ativa e a maturação. Na primeira fase, a 

temperatura deve ser controlada em valores termofílicos, em uma faixa de 45 a 65 ºC. Na 

segunda fase ocorre a humificação da matéria orgânica estabilizada na degradação ativa, e a 
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temperatura deve permanecer na faixa mesofílica, ou seja, com valores menores que 45ºC 

(PEREIRA NETO, 2007). 

É uma alternativa que envolve gerenciamento de maneira integrada, e como toda 

forma de disposição e tratamento de RS devem-se considerar a totalidade das relações sociais, 

não podendo restringir-se a questões técnico-administrativas de saneamento e saúde pública. 

Deve consistir na maximização dos aproveitamentos dos recursos, visando a reeducação, 

reutilização, reciclagem e redução de RS, possibilitando diminuição da necessidade de 

disposição, e otimização da gestão dos existentes nas unidades (KRELING, 2006).  

 

2.3 Utilização de resíduos 

 

2.3.1 Viabilidade na agricultura 

 

Adições de resíduos compostados em solos provocam benefícios para a nutrição das 

plantas e a utilização agronômica pressupõe diversidade de aplicações, entre as quais pode-se 

lembrar as utilizações em alimentação animal, substrato para fermentações, fabricação de 

fertilizantes orgânicos, em fins energéticos e agronômicos, pois é rico em matéria orgânica, 

nutrientes, e se mostra importante para as propriedades físicas e químicas do solo e deve ser 

aproveitado nas mais diversas formas possíveis (BETTIOL; CAMARGO, 2000).  

Na produção orgânica de mudas diversos materiais residuários, e que estão disponíveis 

em propriedades e indústrias, podem ser alternativas para a utilização como substrato, como 

por exemplo: as cascas de alimentos, a cama de frango, o sabugo de milho triturado, o esterco 

bovino e palhadas vegetais, todavia, são necessárias observações quanto às características 

químicas e físicas destes materiais, além de sua interação com as plantas (BETTIOL; 

CAMARGO, 2000). 

Em indústrias, os resíduos podem ser reutilizados e tratados de diversas formas, e no 

Brasil, muita das vezes, tem sido descartado pelas indústrias a céu aberto e raramente em 

aterros sanitários e, com isso, grandes quantidades de nutrientes que poderiam ser reciclados 

não são aproveitados (RODRIGUES; TONENTINO; MONTEIRO, 2014). 

Mantavani et al. (2004) discorrem sobre o uso de resíduo da indústria processadora de 

goiabas. Houve realização de experimento em casa de vegetação para avaliar o efeito da 

aplicação do resíduo da indústria processadora de goiabas na fertilidade do solo, tendo como 

planta-teste o milho e o delineamento experimental foi em blocos ao acaso, em esquema 

fatorial 5x2, com quatro repetições, em cinco doses do resíduo cascas de goiabas (0; 20; 40; 
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60 e 80 t ha-1) na presença e ausência de adubação mineral. Com a adição do resíduo, 

demonstrou-se aumento nos teores de P e K do solo e ser fonte de liberação lenta de N e P 

para as plantas. 

Oliveira et al. (2008), relatando sobre resíduos industriais, afirmam que produtos 

tóxicos são emitidos durante o processo de tratamento do couro nos curtumes que usam o 

cromo III para obter o couro wet blue. O resíduo sólido (raspas e aparas) contém cerca de 3% 

de Cr III, e não tem destino adequado. O resíduo de couro após a extração de Cr (colágeno) 

foi utilizado como fonte nitrogenada para o capim-elefante (Pennisetum purpureum Schum 

cv. Napier), em um Latossolo Vermelho-Amarelo, aplicando-se quatro doses do colágeno (4, 

8, 16 e 32 t ha-1) e três tratamentos adicionais (testemunha; adubação com N mineral e resíduo 

de couro wet blue- sem a extração do Cr). Os resultados mostraram que o colágeno é uma boa 

fonte nitrogenada para o crescimento do capim-elefante até a dose de 16 t ha-1. O resíduo de 

couro wet blue não disponibilizou N durante o cultivo de capim-elefante, o que demonstra que 

a extração do Cr utilizando ácido fosfórico é fundamental para o uso do rejeito de couro como 

fonte nitrogenada na agricultura, onde a utilização de resíduos proporciona menor utilização 

de fertilizantes convencionais e menor acúmulo de resíduos em aterros sanitários. 

Outros tipos de resíduos, como os compostos de lixo urbano e biofertilizante, podem 

ser aproveitados na agricultura como condicionadores de solos agrícolas. Essa prática ocorre 

em diversos países, como nos Estados Unidos da América, no Brasil, na Inglaterra, na 

Austrália e no Japão. Além do alto teor de matéria orgânica, há ainda a presença de nutrientes 

para as plantas, como o nitrogênio e o fósforo (NOBILE et al., 2006). 

Assim sendo, Nobile et al. (2011) avaliaram o uso do composto de lixo, biofertilizante 

como fonte de nutrientes, e o resíduo do processamento da bauxita como corretivo da acidez 

do solo em cultura da cana-de-açúcar (cana-planta). O experimento utilizou solo Argissolo 

Vermelho-Amarelo distrófico, onde foram avaliadas altura, diâmetro do colmo, 

perfilhamento, número de folhas, matéria seca de raiz e da parte aérea, e os resultados 

demonstraram que a aplicação de composto de lixo e de biofertilizante são fontes nutricionais 

para as plantas de cana-de-açúcar, porém, foi necessária aplicação de fertilizantes para a 

produção de colmos, similar ao do tratamento com adubação mineral convencional. O resíduo 

da bauxita foi eficiente na correção da acidez, apresentando as variáveis físicas semelhantes 

ao tratamento com adubação mineral, com exceção da matéria seca de raiz. 

Em fertilidade de espécie frutífera, Araújo et al. (2013) objetivaram avaliar o efeito de 

substratos orgânicos sobre o crescimento inicial do mamoeiro ‘Formosa’. O experimento, em 

casa de vegetação, ocorreu em blocos ao acaso com quatro tratamentos: solo, composto 
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orgânico, húmus de minhoca e esterco bovino, e quatro repetições. O húmus de minhoca 

agregou valores mais elevados para número de folhas, altura de plantas, diâmetro caulinar, 

área foliar, massa seca do caule, massa seca da raiz e massa seca das folhas, e não houve 

diferenças significativas entre húmus de minhoca e composto orgânico para as três últimas 

variáveis. O esterco bovino não diferiu da testemunha para número de folhas, diâmetro 

caulinar, massa seca do caule, massa seca das folhas, comprimento da raiz e área foliar, sendo 

este mais efetivo apenas para comprimento da raiz, não diferindo do composto orgânico. 

Assim, o substrato de húmus de minhoca foi o que proporcionou os maiores valores para o 

crescimento inicial do mamoeiro, porém, cabe ressaltar que houve boa resposta do mamoeiro 

com o composto orgânico. 

Ainda sobre lixo urbano, em um experimento de campo, Oliveira et al. (2002) 

avaliaram os efeitos de aplicações sucessivas de composto de lixo urbano sobre os teores de 

carbono orgânico, condutividade elétrica, pH e capacidade de troca de cátions (CTC) ao pH 

atual de um Latossolo Amarelo distrófico em que foi cultivada a cana-de-açúcar. No primeiro 

ano agrícola, após a calagem, adubação mineral e testemunha, o composto de lixo foi aplicado 

nas doses de 20, 40 e 60 Mg* ha-1. No segundo ano, o composto foi reaplicado nas doses de 

24, 48 e 72 Mg* ha-1. Todas as propriedades químicas do solo estudadas aumentaram com as 

doses do composto, em ambos anos agrícolas. Os incrementos foram significativos, exceto a 

condutividade elétrica que, embora tenha aumentado logo após a aplicação do resíduo, não 

atingiu níveis críticos e teve seus valores reduzidos com o tempo. Acúmulos nos teores de C 

orgânico no solo foram diretamente proporcionais às doses de aplicação e o aumento da CTC 

do solo foi consequência direta dos incrementos nos teores de C orgânico e nos valores de pH. 

Conforme Silva Júnior et al. (2014), a utilização dos resíduos orgânicos na 

composição dos substratos para mudas significa uma alternativa à reciclagem desses 

materiais. Em seu trabalho, avaliando as características agronômicas de mudas de tomateiro 

produzidas em materiais com substrato residual e sob adubação foliar, esse se mostrou 

bastante viável do ponto de vista produtivo.  

De acordo com Magalhães (2006), o processo de compostagem de resíduo orgânico de 

bagaço de cana-de-açúcar triturado se torna eficaz quando utilizado como material filtrante 

para águas residuais de suinocultura. Os resultados mostraram que o composto corresponde ao 

fertilizante bioquímico, e a quantidade de metais pesados foi considerada segura, sob o ponto 

de vista de uso na adubação de culturas agrícolas. 

Santos et al. (2011) avaliaram o efeito residual da adubação orgânica aplicada na 

cultura do quiabo, sobre o rendimento de espigas de milho-verde em cultivo subsequente. O 
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quiabeiro foi adubado com biofertilizante líquido de suínos, nas doses: 0, 6, 12, 24, e 48 m3 

ha-1 e após a retirada dos restos culturais do quiabeiro, sementes de milho híbrido foram 

semeadas, em linhas duplas, no espaçamento de 1,0 m x 0,40 m e 0,25 m entre plantas após o 

desbaste. O delineamento foi em blocos com quatro repetições, no esquema fatorial 2 x 5, 

sendo dois cultivares de milho e resíduo de cinco doses de biofertilizante. O resíduo de suínos 

em quiabeiro não foi suficiente em nutrição para plantas de milho-verde, porém o plantio do 

milho-verde em sucessão ao quiabeiro, visando à rotação de culturas e aproveitamento de 

resíduos orgânicos, foi considerado promissor, sendo necessária adubação complementar de 

cobertura, para suprimento de N e K. O híbrido de miho apresentou maior altura de plantas, 

número e produtividade de espigas comerciais despalhadas e peso médio de espigas 

comerciais com maior teor de P e K nas folhas, número de espigas com palha, número e 

produtividade de espigas não comerciais despalhadas. 

Borges et al. (2007) realizaram um estudo com lodo de curtume em sete tratamentos e 

quatro repetições casualizados: testemunha, doses de 113,1 ml.vaso-1 de lodo (36 m3.ha-1- 

Lodo36); 226,2 ml.vaso-1 (72 m3.ha-1-Lodo72); 452,4 ml.vaso-1 (144 m3.ha-1-Lodo144); 904,8 

ml. vaso-1 (288 m3.ha-1-Lodo288); 1,256 g.vaso-1 do formulado (NPK) 04-30-16 e Zn (400  

kg.ha-1-Químico), e 1,256 g.vaso-1 de (NPK) 04-30-16 e Zn (400 kg.ha-1) com 452,4 ml.vaso-1 

de lodo de curtume (144 m3.ha-1-Lodo 144 e Químico). Foram quantificadas a fitomassa verde 

da parte aérea e teores de cobre, ferro, manganês e zinco. Nos tratamentos onde foi aplicado 

somente o lodo de curtume, a produção foi crescente, respectivamente, com as doses de lodo, 

e em adubação química associada ao lodo de curtume ficou evidenciada maior produção de 

fitomassa verde de plantas de milho. 

Como é notório, a utilização de resíduos pode e foi feita de diversas formas na 

agricultura, e ambientalmente a transformação do resíduo potencialmente poluidor assegura o 

destino correto do passivo ambiental que representa toda e qualquer obrigação destinada à 

promover investimentos que visem a extinção ou a amenização dos danos causados ao meio 

ambiente, inclusive percentual do lucro do exercício direcionada a investimentos na área 

ambiental (KRAEMER, 2012), visto que esta atividade contribuiu diretamente para a redução 

dos gastos de transporte e destinação do lixo orgânico produzido por empresas, constituindo-

se uma forma correta de tratamento com garantia de destinação adequada, viável, e também 

pode ser utilizada como instrumento de educação ambiental, despertando a consciência 

ecológica. 
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2.3.2 Viabilidade como substrato para produção de mudas de espécies florestais 

 

A produção de mudas de espécies florestais, em quantidade e com qualidade, é uma 

das fases mais importantes para o estabelecimento de bons povoamentos com espécies 

nativas. O substrato e suas características físicas e químicas exercem influência significativa 

no desenvolvimento das mudas e vários são os materiais que podem ser usados na sua 

composição original ou combinados (FONSECA, 2001).  

Nesse sentido, a germinação é uma das fases mais difíceis para o estabelecimento das 

plantas em condições naturais, e a temperatura pode atuar como fator de superação de 

dormência e determinação do vigor das plântulas, influenciando a absorção de água pela 

semente, bem como as reações bioquímicas que regulam todo o processo metabólico levando 

em consideração que o controle da germinação ocorre dependendo de sua amplitude e de 

valores absolutos de cada espécie (BEWLEY; BLACK, 1982). 

Cabendo, ainda, ressaltar que existem também outros fatores que afetam a qualidade 

de mudas, dentre eles a semente, tipo de recipiente, substrato, adubação e manejo em geral 

(GONÇALVES et al., 2000). O substrato influencia no desenvolvimento e vários são os 

materiais que podem ser usados ou combinados, devendo-se observar características físicas e 

químicas, a espécie a ser plantada e aspectos econômicos como baixo custo e grande 

disponibilidade (FONSECA, 2001). 

O substrato é o meio de sustentação, retenção de água, oxigênio, nutrientes e pH 

compatível, e a ausência de níveis tóxicos e condutividade elétrica adequada é vital no 

crescimento e desenvolvimento das plantas. Portanto, o arranjo quantitativo e qualitativo dos 

materiais minerais e orgânicos empregados irão influenciar as condições favoráveis para uma 

cultura (GONÇALVES; POGGIANI, 1996; ROSA JR et al., 1998). 

Seguindo uma linha de produção com mudas florestais, em sua dissertação, Maas 

(2010), avaliou o uso de biossólido na produção da espécie florestal timburi (Enterolobium 

contortisiliquun (Vell.) Morong). Foram realizadas análises parasitológicas do biossólido e 

sua caracterização física (umidade, macroporosidade, microporosidadede, porosidade total, 

capacidade máxima de retenção de água, densidade aparente, hidrofobicidade e 

granulometria) e química (teores totais de macro e micronutrientes, pH e condutividade 

elétrica) do substrato comercial Plantmax® e das misturas estabelecidas. O delineamento foi 

com cinco tratamentos e quatro repetições composto por cinco mudas, nos tratamentos T1 = 

100% substrato comercial (testemunha); T2 = 15% de biossólido + 85% substrato comercial; 

T3 = 30% de biossólido + 70% substrato comercial; T4 = 45% de biossólido + 55% substrato 
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comercial; T5 = 60% de biossólido + 40% substrato comercial.  Nesse experimento, foram 

feitas avaliações da altura da planta, diâmetro do caule, comprimento da raiz, lançamento 

foliar, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz, massa seca total, relação massa seca da 

parte aérea/massa seca da raiz, relação altura/diâmetro do caule, relação altura/massa seca das 

partes aérea e o índice de qualidade de Dickson, e análise química da parte aérea e radicular. 

Com as doses utilizadas não foi possível estimar a quantidade adequada de biossólido para o 

máximo desenvolvimento das mudas, mas o uso do biossólido favoreceu o crescimento das 

plantas, onde os tratamentos com 45% de biossólido + 55% substrato comercial e com 60% 

de biossólido + 40% substrato comercial proporcionaram as melhores médias do índice de 

qualidade de desenvolvimento. 

Padovani (2006) estudou as características físicas e químicas de misturas de diferentes 

proporções de composto orgânico de lodo de esgoto com casca de arroz carbonizada para 

avaliar a produção de mudas de essências nativas e exóticas. A primeira fase do experimento 

caracterizou o lodo de esgoto do material estruturante e do substrato comercial utilizado no 

viveiro através de análises químicas. A segunda fase permeou a compostagem do lodo de 

esgoto e passou a receber a denominação de COLE (composto orgânico de lodo de esgoto) e 

foi submetido às novas análises química, microbiológica, parasitológica, além da 

condutividade elétrica. Posteriormente, foi misturado com a casca de arroz carbonizada 

(CAC) nas proporções de 100/00 a 00/100 de COLE/CAC, estabelecendo as misturas ou 

tratamentos que foram submetidos às análises para determinação das propriedades físicas, 

como macroporosidade, microporosidade, porosidade total, capacidade de retenção de água, e 

densidade aparente (PADOVANI, 2006). 

A terceira fase utilizou o composto orgânico de lodo de esgoto para a semeadura e 

cultivo de uma planta indicadora, o tomateiro, que forneceu resultados que determinaram os 

tratamentos (substratos) para a instalação do ensaio final, que teve como objetivo o estudo do 

efeito do substrato na produção de mudas de essências nativas e exóticas. Foram testados 

substrato nas proporções 100/00, 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 (composto orgânico de lodo de 

esgoto/casca de arroz carbonizada) utilizando-se tubetes, os quais foram comparados aos 

substratos testemunhas Plantmax da Eucatex e esterco de curral curtido utilizado pelo viveiro. 

Foram avaliados altura de planta, diâmetro do colo, relação altura da planta e diâmetro do 

colo, produção de matéria seca da parte aérea e da raiz, relação matéria seca de raiz/matéria 

seca da parte aérea, área foliar e qualidade de torrão (PADOVANI, 2006). 

Os resultados obtidos por Padovani (2006), quanto às caracterizações física, 

microbiológica e química do composto orgânico indicaram que o material está adequado para 
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ser utilizado como meio de propagação de espécies florestais. As mudas de árvores nativas 

Inga edulis Mart. (ingá), Lafoensia glyptocarpa Koehne. (mirindiba rosa) e Poecilanthe 

parviflora Benth. (coração de negro) desenvolvidas em substratos nas proporções 90/10 e 

80/20, apresentaram resultados satisfatórios quando comparados aos resultados das 

testemunhas, e a espécie exótica Tecoma stans Kunth.(ipê de jardim) apresentou bons 

resultados de crescimento e desenvolvimento das mudas na proporção 90%COLE /10%CAC. 

Com relação à caracterização nutricional das mudas de ingá, observou-se que os tratamentos 

contendo doses de COLE de 70 a 100% apresentaram maior acúmulo de nutrientes nas folhas. 

A dose de 100% de COLE apresentou resultados superiores em crescimento da parte aérea 

das mudas, mas insatisfatórios no desenvolvimento das raízes, dificultando a retirada da muda 

do tubete e interferindo na qualidade final da muda. 

Com base nos resultados obtidos, Padovani (2006) concluiu que o uso do composto 

orgânico de lodo de esgoto para produção de mudas em tubetes é bastante promissor, desde 

que ele seja utilizado em composição com outro material estruturante, como, por exemplo, a 

casca de arroz carbonizada, a fim de se obterem mudas com melhores qualidades fisiológicas 

e morfológicas. 

Caldeira et al. (2008) avaliaram a influência do composto orgânico na produção de 

mudas de aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi). O delineamento utilizado foi de 

seis tratamentos, 25 repetições e uma planta por parcela e, de modo geral, houve efeito 

considerável pela adição do composto orgânico no substrato no desenvolvimento das mudas 

de aroeira-vermelha. Os resultados demonstraram que mudas produzidas com 100% de 

composto orgânico, no geral, apresentaram os menores índices, exceto para o índice 

MSA/MSR (massa seca parte aérea/massa seca de raiz), no entanto, a relação h/D 

(altura/diâmetro do colo) foi a que apresentou valores semelhantes no índice de qualidade das 

mudas em todos os tratamentos utilizados. 

Grutka et al. (2012) objetivaram produzir mudas repicadas de açoita-cavalo (Luehea 

divaricata Martius et Zuccarini) em diferentes proporções de adubação orgânica de forma a 

reduzir o custo de produção. Em casa de vegetação, utilizando-se um delineamento 

inteiramente casualizado com quatro parcelas e três repetições cada, foram avaliadas as 

seguintes características: altura da planta, diâmetro do colo, massas verde e seca, aos 30 e 60 

dias após a repicagem. O tratamento testemunha, aos 30 dias, foi numericamente maior em 

todas as avaliações que os compostos de esterco bovino, porém, aos 60 dias o substrato 

composto com 25% de esterco curtido foi superior aos demais numericamente, seguido de 

50% para altura e diâmetro de colo, e 75% para massas verde e seca e, portanto, concluem 
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que o tratamento que proporcionou maior desenvolvimento, embora não representado 

estatisticamente, mas numericamente, é o composto com 25% de esterco bovino. 

Ainda sobre espécie florestal, Galbiatti et al. (2007) estudaram o efeito da irrigação 

associada ao uso de Resíduo Sólido Orgânico Urbano (R.S.O.U.) para formação de mudas de 

eucalipto. Foram utilizados onze substratos e dois tipos de solos (um Latossolo Vermelho 

eutrófico e um Latossolo Vermelho distrófico), com e sem adubação química, seis misturas de 

solo e R.S.O.U., e um utilizando somente R.S.O.U. Sementes de eucalipto var. Citriodora 

Hooker foram semeadas diretamente em tubetes e irrigadas. Os resultados indicaram que 

doses acima de 20% de R.S.O.U. na mistura, em solos destinados à produção de mudas de 

eucalipto, causaram efeitos negativos na sobrevivência das plantas, mas eficientes em doses 

abaixo de 20%. Assim sendo, a aplicação do lodo de esgoto em plantações florestais é uma 

das alternativas para resolver o problema da disposição final desse resíduo. 

Guedes et al. (2006), avaliaram a aplicação de biossólido para melhorar a fertilidade 

do solo e o estado nutricional de mudas de Eucalyptus grandis Hill ex. Maiden. O 

experimento foi instalado em colunas de PVC de 20 cm de diâmetro, com nove tratamentos 

(testemunha, adubação mineral, doses crescentes de biossólido variando de 10 a 160 t ha-1) e 

quatro repetições. Os teores de N, P e S nas folhas correlacionaram-se com a CTC e com o 

teor de C orgânico do solo, tendo essas variáveis apresentado valores significativamente mais 

elevados nas doses de 80 e 160 t ha-1. Observou-se a diminuição da matéria orgânica do solo 

nas doses de 10 a 40 t ha-1 e que o biossólido alcalino diminuiu a acidez do solo e melhorou 

sua fertilidade, aumentando a disponibilidade da maioria dos nutrientes. 

Paes et al. (2013) afirmaram que a aplicação dos resíduos industriais (resíduo de 

celulose e cinzas) na superfície do solo no plantio de mudas do híbrido Eucalyptus grandis 

Hill ex. Maiden x Eucalyptus urophylla S.T. Blake elevaram os teores de Ca2+ e Mg2+ 

trocáveis no solo. A manutenção total dos resíduos vegetais na área após a colheita resultou 

em aumento de madeira, quando comparado à remoção de todos os resíduos. 

Nóbrega et al. (2007) avaliaram o uso do biossólido como componente do substrato 

para crescimento inicial de mudas de aroeira. Os substratos foram compostos de amostras de 

Neossolo Quartzarênico e de Latossolo Vermelho-Amarelo acrescidos do biossólido 

produzido em Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). O biossólido melhorou a fertilidade 

dos substratos, aumentando os teores de P, K, Ca, Mg, matéria orgânica e teores de 

micronutrientes. 

Scheer et al. (2011) avaliariam o crescimento de mudas de Calophyllum brasiliense 

Cambess. (guanandi), produzidas em composto à base de lodo de esgoto aeróbio e 
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compararam os resultados com os obtidos em substrato comercial de casca de Pinus 

compostada e vermiculita. Foram avaliados a altura, o diâmetro e a biomassa aérea seca. 

Evidenciou-se que o composto de lodo proporcionou crescimento satisfatório na produção de 

mudas de guanandi, onde os resultados similares obtidos nesse estudo, e superiores em outros, 

comparados a substratos comerciais, indicaram eficácia na produção de mudas de guanandi. 

Matéria orgânica e nutrientes presentes no lodo de esgoto possibilitam seu uso agrícola 

(ASSENHEIMER, 2009; FAUSTINO et al., 2005; MELO et al., 1994; PADOVANI, 2006; 

PAIVA et al., 2009), e essa prática diminui a demanda por fertilizantes, minimizando os 

custos da produção de componentes de substratos para o cultivo de mudas de espécies 

florestais (ROCHA; GONÇALVES; MOURA, 2004; SILVA et al., 2002). Diversos autores 

(FAUSTINO et al., 2005; PADOVANI, 2006; SCHEER et al., 2011) têm observado que, 

quando comparados com substratos convencionais, o uso de lodo de esgoto proporciona 

aumento nos parâmetros diâmetro do colo, altura e biomassa aérea em mudas arbóreas. 

A exploração de florestas nativas, quer seja para uso com a finalidade de ocupação 

agrícola e, ou, pecuária, tem provocado redução nas reservas de madeira e desequilíbrio 

ambiental. Atualmente, há uma preocupação com estas perdas, assim como, maior 

fiscalização com exigências de ações compensatórias, visto que a falta de vegetação em áreas 

de preservação permanente provoca inúmeros impactos ao ecossistema, e uma das alternativas 

para reduzir os custos de execução de projetos de revegetação é buscar fontes alternativas 

para produção de mudas de espécies arbóreas (GRUTKA, 2012). 

A produção da matéria orgânica pode ser feita de maneira contínua, e esses materiais 

podem ser folhas, galhos, sabugos, cascas de árvores e de frutas. Há alguns gargalos a serem 

pesquisados, que envolvem dosagens incorretas de composto, intensidade de luminosidade, 

diferentes tipos de recipientes condicionantes, e a consequente falta de resposta nos testes de 

fertilidade, porém, cabe ressaltar que o uso de matéria orgânica na adubação traz benefícios 

diversos para a qualidade e fertilidade do solo, contribuindo para a manutenção da umidade, 

temperatura, e níveis adequados para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas 

(KRAEMER, 2012). 

 

2.4 Insumos e a produção de mudas de espécie florestal 

 

A Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação e a Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (FAO-OCDE) relatam que o Brasil 

aumentará 40% na produção agrícola até 2019, superando países como Ucrânia (29%), Rússia 
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(26%), China (26%), Índia (21%), Austrália (17%), Estados Unidos e Canadá (10 a 15%). 

Para isso, o País deverá aumentar, ainda mais, o uso de insumos agrícolas que em 2014 foi de 

28,326 milhões de toneladas (FCSTONE, 2015). 

Estatísticas da Associação Nacional para a Difusão de Adubos (ANDA, 2016), sobre 

janeiro a maio de 2015, mostram que a produção nacional de fertilizantes foi de 3.621 mil 

toneladas, maior que as 3.432 mil toneladas do mesmo período do ano anterior, representando 

aumento de 5,5%.            

Dessa forma, a produção de mudas florestais vem crescendo constantemente onde 

viveiros chegam a produzir mais de 1 milhão de mudas de determinadas espécies, e essa 

atividade torna-se importante para a recomposição de áreas degradadas. Um dos fatores que 

explicam o considerável aumento da produção e comercialização de mudas para essa 

finalidade é o crescimento populacional mundial aliado a qualidade do meio ambiente. 

Assim, o grande volume em produção requer crescimento no uso de fertilizantes, que 

promovem, no solo, adição de elementos-traço advindos de impurezas das rochas e reagentes 

usados na fabricação, e esses podem acarretar diversos impactos ambientais (FIGUEIREDO, 

1995).       
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Caracterização da espécie 

 

A espécie estudada é Khaya ivorensis A. Chev, que é originária do continente 

africano, especificamente da Costa do Marfim, Camarões, Angola e Gana. A Família é 

Meliaceae e seu gênero é o Khaya ssp. Pertencem a este gênero as espécies K. ivorensis A 

Chev., K. anthotheca Welw. C. DC., K. nyasica tapf. ex baker f., K. grandifolia C. DC. e K. 

senegalensis A. Juss. 

Sua ocorrência natural é em altitudes de 0 a 450 m, normalmente em vales úmidos, 

podendo suportar inundações. Cresce melhor em solos bem estruturados, visto que o 

sombreamento reduz 60% da altura podendo alcançar 50 m, e o diâmetro altura do peito 

(DAP) pode atingir até 2 m. Seu tronco é retilíneo, isento de galhos até aproximadamente 30 

m de altura, suas folhas são compostas, paripenadas, suas flores são panículas, seus frutos 

cápsulas acastanhadas, deiscentes, suas sementes são pequenas, achatadas e aladas e sua raiz é 

pivotante, com secundárias tabulares (FERRAZ FILHO; RIBEIRO, 2011). 

Sua madeira é marrom avermelhada, de fácil desdobro e secagem, além de possuir 

elevada densidade, durabilidade e difícil impregnação com uso em movelaria, artesanato, 

construção naval, de interiores. As mudas são obtidas por sementes, enxertia ou estaquia, e 

para o primeiro caso começa a produzir sementes aos 7-8 anos de idade, onde as mudas 

podem ser produzidas em tubetes (>180 cm3) alcançando 30 cm de altura aos quatro meses, 

com produção esperada de madeira 250 a 300 m3/ha-1 aos 20 anos (FERRAZ FILHO; 

RIBEIRO, 2011). 

O mogno-africano foi introduzido no Brasil em cultivos silviculturais para substituir o 

mogno-brasileiro (Swietenia macrophylla King) e por ser resistente à broca-do-ponteiro 

(Hypsipyla grandella Zeller). No ano 2000, a proibição legal da exploração e comercialização 

da madeira de mogno-brasileiro provocou demanda por novos produtos, sendo o mogno-

africano uma alternativa promissora (COUTO et al., 2004). 

A espécie é potencial para utilização em sistemas consorciados, sendo indicada pela 

Embrapa Amazônia Oriental para plantios comerciais e sistemas agroflorestais e silvipastoris 

(FALESI; BAENA, 1999; FALESI; GALEÃO, 2002), e é extremamente rentável, como 

evidenciado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (FAEG), em 2013, em um 

comparativo da Tabela 2 entre diferentes produtos agrícolas. 
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Para uma produtividade de 300 metros cúbicos (m³) são necessárias 400 árvores em 

um hectare, e o cultivo de mogno africano pode render até vinte e cinco vezes mais em 

comparação ao investimento inicial, de R$ 140,00 por metro cúbico, enquanto que 

comercialização poderá obter cerca de R$ 3,5 mil por metro cúbico e rendimento anual 

superior a R$ 35 mil (FAEG, 2003). 

 

Tabela 1 – Comparativo de diferentes produtos agrícolas e seus rendimentos em reais 

Produto Produtividade* Preço de venda/reais Rendimento anual** 

Mogno Africano 300 m³ (15anos) 1491,00/m³ 35,826,11 

Eucalipto 350 m³ (5 anos) 48,00/m³ 760,86 

Cana-de-açúcar 90 toneladas 77,50/m³ 1170,00 

Soja 55 sacas 41,00/saca 744,57 
* por hectare.  

** rendimento em reais, descontados custos de produção. 

Fonte: FAEG (2003). 

 

O valor do mogno africano está muito acima dos patamares registrados no preço das 

madeiras comumente encontradas e a projeção é de que a área cultivada com esta espécie 

cresça devido à escassez de oferta e do aumento da demanda por madeira legalizada. A área 

destinada ao cultivo ocupa entre 10 mil e 15 mil hectares, e esta árvore é uma alternativa 

viável para o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, fortalecendo os lucros e 

indicando meios sustentáveis agrícolas (FAEG, 2003). 

 

3.2 Caracterização do composto orgânico 

 

O composto orgânico utilizado nessa pesquisa é proveniente de cascas de batata, e foi 

cedido pela indústria alimentícia CICOPAL, localizada no município de Senador Canedo-GO. 

Os resíduos mais comuns oriundos do processamento de matérias-primas ne empresa e 

pedaços de batata (in natura), restos de batata e salgadinhos fora do padrão de qualidade para 

a comercialização, material de embalagem (papel, papelão, plástico) e materiais de escritório 

(tinta de impressora, copo descartável, papel). 

Os materiais de escritório e de embalagem recolhidos, são separados, prensados e 

vendidos para empresas de reciclagem, e os restos de batata e salgadinhos fora do padrão são 

separados e doados a produtores da região para enriquecimento da ração animal. Os resíduos 

industriais in natura, como as cascas e pedaços de batata têm tratamento distinto pois 

possuem características diferentes dos demais resíduos citados, sendo o objeto do presente 

estudo, e são classificados conforme a NBR1004 de 2004, dividida em duas classes, a saber: 
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a) Resíduos classe I-Perigosos: são aqueles que apresentam inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade ou patogenecidade, ou seja, são aqueles que apresentam risco à 

saúde pública. 

b)  Resíduos classe II-Não perigosos: esses resíduos subdividem-se em resíduos classe II A-

Não inertes e resíduos classe II B-Inertes. 

b1) Resíduos classe II A-Não inertes: são aqueles que não se enquadram nas classificações 

de resíduos classe I-Perigosos ou de resíduos classe II B-Inertes. Esses resíduos podem ter 

propriedades de biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

b2) Resíduos classe II B-Inertes: são aqueles resíduos que quando submetidos a um contato 

com água destilada ou deionizada não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados a 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade, excetuando-se cor, turbidez, dureza 

e sabor. 

 

Na indústria, o resíduo de batata possui designação na classe II B, podendo este ser 

fonte contaminante da água, do solo e do ar, caso não tenha destinação correta. Dessa forma, 

as cascas e pedaços retirados nos processos anteriores são encaminhados para um tanque 

específico na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) por meio de rede canalizada. A ETE 

dessa indústria de alimentos recebe diariamente cascas e rejeitos da produção que, além de 

aumentar a carga orgânica do efluente, depositam-se nas unidades (tanques) e oneram o custo 

do tratamento. 

Em função disto, desde agosto de 2007, os resíduos retidos na peneira estática da ETE 

são encaminhados para a compostagem (Figura 1), e esse método foi escolhido pela empresa 

em virtude do volume inicial de resíduos, da biodegradabilidade dos mesmos, da 

simplicidade, praticidade, baixo custo, além dos resultados que poderiam advir do processo, 

pois este possibilita a transformação de resíduos orgânicos em “adubo” com propriedades 

fertilizantes, que aumenta a retenção de água pelo solo, e pode ser utilizado na agricultura, 

bem como em toda área verde da empresa (SANTOS, 2011). 
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Figura 1 – Leiras de compostagem na indústria CICOPAL 

 
Fonte: CICOPAL. 

 

Dentre muitas vantagens, esta atividade contribuiu diretamente para a redução dos 

gastos de transporte e destinação do lixo orgânico produzido pela empresa, constituindo-se 

uma forma correta de tratamento com garantia de destinação adequada, viável, e também pode 

ser utilizada como instrumento de educação ambiental, despertando a consciência ecológica 

entre os visitantes e colaboradores (SANTOS, 2011). 

Atende a vários objetivos sanitários (eliminação de doenças e vetores), ambientais 

(controle da poluição), econômicos (tratamento de baixo custo) e sociais (absorção de mão-

de-obra, participação comunitária) e agrícolas (nutrientes para plantas), viabilizando o método 

e a eficácia no sistema de gestão de RS (PEREIRA NETO, 2007). 

 

3.3 Descrição do experimento 

 

Antes da implantação do experimento propriamente dito as sementes de mogno 

africano foram condicionadas em câmara fria para melhor conservação, e um teste de 

germinação foi conduzido em papel de filtro (esterilização em estufa a 160oC por 1 hora), 

onde as sementes foram mantidas entre as folhas e umedecidas com água destilada em duas 

repetições de 25 sementes. Esses procedimentos foram realizados no Laboratório de 

Reprodução de Espécies Florestais (REFLOR), do setor de Engenharia Florestal, na EA-UFG, 

segundo as recomendações da Regra de Análise de Sementes (MAPA, 2009), e considerou-se 

germinada a semente que apresentasse emergência da plúmula e/ou protusão radicular.  
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Após o teste de germinação foi realizada a semeadura direta nos tubetes de 

polipropileno, com capacidade para 290cm³ de substrato, com os respectivos tratamentos 

(substratos), onde todos os equipamentos foram desinfetados com hipoclorito de sódio 5%. O 

experimento de campo foi instalado no viveiro do laboratório REFLOR, na EA-UFG (Figura 

2), e o delineamento foi inteiramente casualisado em quatro tratamentos de quatro repetições 

(100 sementes) utilizando os substratos: composto orgânico (100%), composto orgânico 

(50%) e areia (50%), areia (100%) e substrato comercial com base de fibra de coco (100%). 

 

Tabela 2 – Distribuição experimental no viveiro 

Substrato/Repetição Substrato/Repetição Substrato/Repetição Substrato/Repetição 

S3R4 S3R2 S4R3 S2R4 

S1R1 S2R2 S1R3 S2R3 

S4R1 S4R4 S2R1 S1R4 

S3R1 S4R2 S1R2 S3R3 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). Obs.: composto orgânico (50%) e areia (50%), S2: composto orgânico (100%), 

S3: substrato comercial (100%), S4: areia (100%). R1, R2, R3 e R4: repetições 1, 2, 3 e 4. 

 

Figura 2 – Experimento no viveiro e suas repetições 

  
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Do resíduo compostado obteve-se o substrato 1 (S1-composto (50%) e areia (50%)), o 

substrato 2 (S2-composto orgânico (100%)), o substrato 3 (S3-substrato comercial) e o 

substrato 4 (S4-areia (100%)), que foram analisados quimicamente (EMBRAPA, 1997), 

exceto em S4, macronutrientes Carbono, Nitrogênio, Fósforo, Potássio, Cálcio, Magnésio e 

Enxofre, os micronutrientes Boro, Ferro, Manganês, Cobre e Zinco, o potencial de 

hidrogenação (pH), e física (umidade) antes da semeadura, aos 30 e 120 dias de campo. Essas 

análises foram realizadas no Laboratório de Análise de Solo e Foliar (LASF), na Escola de 

Agronomia (EA) da Universidade Federal de Goiás (UFG).  

Nas mudas, durante o período de desenvolvimento foram realizadas mensurações de 

altura (H), diâmetro do colo (DC), massa fresca (MF), massa seca (MS), e análise foliar (AF) 

aos 30, 75 e 120 dias de campo.         

 Na verificação de massa as mudas foram lavadas com água, pesadas e colocadas em 

estufa (60ºC) até constância de peso. Para AF foram sorteadas 10 plantas de cada repetição 

para análise no LASF, e H, DC utilizamos régua e paquímetro, respectivamente, em 

periodicidade de 02 em 02 dias. 

 

3.4 Análise dos dados 

 

Os tratamentos foram comparados pelos testes de Kruskal-Wallis (KW) e Dunn com 

pacote Dunn.test utilizando software R, os gráficos box-plots foram feitos no Statistica v.10 e 

o Excel 2013 foi utilizado para armazenamento de dados e gráficos diversos. 

O teste KW foi usado para testar se ao menos um tratamento apresentou uma mediana 

diferente dos demais e o teste de Dunn, que também usa a mediana como medida de tendência 

central, para testar as comparações múltiplas não-paramétricas em todos os tratamentos. 

Testes como de KW não são afetados pela não-homogeneidade de variâncias, e são usados 

para testar se dois grupos ou tratamentos são iguais ou diferentes (CALLEGARI-JACQUES, 

2009). 

Assim sendo, ao nível de significância (alfa) 5% ou 0,05, temos as hipóteses 

estatísticas: 

 

 Hipótese nula: todos os tratamentos apresentam medianas semelhantes entre si, ou seja, as 

medianas são iguais. 

 Hipótese alternativa: há pelo menos um tratamento que apresentam mediana diferente dos 

demais tratamentos. 
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O teste de Dunn é usado para uma distribuição não-paramétrica e após o teste de 

Kruskall-Wallis por usar as medianas oferecendo ao nível de significância (alfa) 5% ou 0,05, 

as seguintes Hipóteses estatísticas: 

 

 Hipótese nula: os tratamentos x e y apresentam medianas semelhantes entre si, ou seja, as 

medianas de ambos tratamentos são iguais. 

 Hipótese alternativa: as medianas dos tratamentos x e y são diferentes entre si. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Teste de germinação 

 

A árvore Khaya ivorensis A. Chev. pertence à família Meliaceae e é uma espécie 

ortodoxa, ou seja, suas sementes sobrevivem por um longo período de tempo no estado seco e 

apresenta alta longevidade durante o armazenamento. Outras espécies da família Meliaceae 

que também possuem sementes ortodoxas podem ser armazenadas em câmara fria por 12 

meses, como Cedrela fissilis vell. (CORVELLO et al., 1999) e Cedrela angustifolia S. Et. 

Moc., que pode ficar em câmara fria e seca por um período de três anos (PIÑA-

RODRIGUES; JESUS, 1992). 

O teste de germinação obedeceu ao disposto na RAS utilizando-se papel de filtro e 

câmara mangesldorf, e aos cinco dias foi possível identificar protusão radicular, e percentual 

germinativo de 62% após 14 dias (Figura 3). 

 

Figura 3 – Preparação do teste de germinação (esquerda), e protusão radicular (direita), de 

sementes de mogno africano (Khaya ivorensis), em laboratório 

 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Dias et al. (2012), em seus testes para avaliarem porcentagem germinativa de sementes 

de mogno africano após períodos de armazenamento, concluíram que após quatro meses o 
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índice de germinação se aproximou de 60%. Este resultado corrobora com o percentual de 

germinação (62%), obtido nesta pesquisa, uma vez que as sementes passaram por um período 

mínimo de armazenamento de cinco meses. 

Outros fatores também podem explicar a baixa germinação em laboratório como a 

qualidade inicial das sementes que influi sobre a sua conservação, pois, em armazenamento 

apresentam diferentes níveis de qualidade em função do que pode ter acontecido 

anteriormente, como o vigor das plantas ascendentes, condições climáticas durante a 

maturação das sementes, grau de maturação no momento da colheita, ataque de pragas e 

doenças, grau de injúria mecânica e secagem (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000), não 

podendo esperar que sementes de um lote de média qualidade apresentem, em 

armazenamento, um comportamento igual ao das sementes de um lote de alta qualidade.  

A característica do ambiente onde as sementes ficaram armazenadas, e o período que o 

lote manterá boa porcentagem de sementes viáveis dependerá de umidade relativa do ar ou 

teor de água das sementes, temperatura do ar, ação de fungos e de insetos de armazenamento 

e embalagens (CARVALHO; NAKAGAWA, 2000). Além disso, a germinação ocorre por 

fatores fisiológicos influenciados por fatores externos (luz, temperatura, disponibilidade de 

água e de oxigênio) e internos (inibidores e promotores da germinação) às sementes, que 

podem atuar por si ou em interação com os demais (KRAMER; KOZLOWSKI, 1972; 

NASSIF et al., 1998). 

As sementes de mogno africano, em temperatura média de 28ºC, começam a 

germinação aos oito dias em laboratório. A temperatura é considerada satisfatória para a 

germinação das sementes quando apresenta seu potencial máximo de germinação em menor 

tempo, e ocorrerá prejuízos quando as temperaturas estão acima ou abaixo desse valor ótimo 

(MAYER; MAYBER, 1989; POPINIGIS, 1985). 

No campo, o percentual germinativo foi de 59%, 64%, 60% e 60%, respectivamente, 

em S1, S2, S3 e S4. Esses índices são próximos ao teste de laboratório indicando que não 

houve grande influência na germinação em nenhum dos substratos utilizados mostrando que: 

conservação, tempo de armazenamento, qualidade do lote e temperatura são os fatores que 

ofereceram baixa germinação. 
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4.2 Avaliações 

 

4.2.1 Altura (H) 

 

A variável altura (H) para o teste de KW apresentou valores p-valor 0,001, em quase 

todos os períodos, ou seja, temos a hipótese nula rejeitada. Dessa forma, há pelo menos um 

tratamento com medianas diferentes dos demais ao 30, 75 e 120 dias de campo. 

Para o teste de Dunn, nota-se que H, em análises múltiplas aos 30 dias (Tabela 3) e 

para todas as comparações, exceto S3-S4, apresentaram diferenças significativas em suas 

médias. Aos 75 dias (Tabela 4), em S1-S3, S1-S4, S2-S3 e S2-S4 houve valores diferentes e 

aos 120 dias (Tabela 5), todas as comparações, exceto S1-S2 apresentaram alguma diferença. 

Dessa forma, os tratamentos com presença de composto orgânico ofereceram maiores 

médias de altura, e ao observamos S1 (composto orgânico e areia) e S2 (composto orgânico) 

não foi verificado diferença estatística significativa dessa variável ao final da análise 

demonstrando a alta eficácia do composto orgânico em proporções menores e misturado a 

outro substrato. 

 

Tabela 3 – Comparações múltiplas em H aos 30 dias. Teste de Dunn com correção Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 123,2248 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S3 166,4423 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 224,6278 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 289,6671 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 347,8526 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 58,1855 0,061 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 4 – Comparações múltiplas em H aos 75 dias. Teste de Dunn com correção Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 70,05577308 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 186,3092598 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 215,4357397 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 256,3650329 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 285,4915128 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 29,12647985 0,546 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Tabela 5 – Comparações múltiplas em H aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 52,889 0,178 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 208,6598 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 242,4737 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 261,5488 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 295,3627 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 33,8139 0,040 Rejeita-se H0 < 0,05 
Fonte: SLVA JUNIOR (2016). 

 

Figura 4 – Altura do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 
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.     
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

A comparação S3 (substrato comercial) e S4 (areia) apresentou diferença significativa 

de H somente aos 120 dias, e dessa forma até 75 dias o uso de um deles, em específico, não 

oferece vantagem ao produtor de mudas. Quando analisamos S1 (composto orgânico e areia) 

e S2 (composto orgânico) nossos resultados demonstram diferença estatística entre esses 

tratamentos aos 30 dias e oferecem médias equivalentes nos demais períodos, e para tanto os 

viveiros podem optar, entre esses, pelo substrato que onera menos em sua aquisição, como é 

caso de S2, sem areia, doado pela indústria e que também mostrou-se diferente e superior a S3 

e S4 ao final da coleta de dados, evidenciando ser o melhor substrato dentre todos em estudo. 

 

Figura 5 – Plantas de mogno africano, aos 30 dias, nas repetições S1R2, S2R1, S3R4, S4R4, 

respectivamente 
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Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Figura 6 – Plantas de mogno africano, aos 75 dias, nas repetições S1R1, S2R2, S3R4, S4R1, 

respectivamente 
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Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 



51 

Figura 7 – Plantas de mogno africano, aos 120 dias, nas repetições S1R1, S2R3, S3R1, S4R2, 

respectivamente 
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Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Gráfico 1 – Altura em cm nos diferentes tratamentos e suas repetições 

 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

As maiores médias finais de H se concentraram no tratamento S2 (composto 

orgânico), chegando a apresentar valores duas vezes maiores que os tratamentos que não 

tinham composto orgânico em sua composição. Os demais valores foram seguidos de S1 

(composto orgânico e areia), S3 (substrato comercial) e S4 (areia). Cabe ressaltar que S1, que 

tinha proporção de 50% de composto orgânico e 50% de areia indicou valores de H bem 

acima de S3 e S4 demonstrando que a presença do resíduo orgânico de batata foi o que 

melhor influenciou o crescimento das plantas de mogno africano. 

 

4.2.2 Diâmetro do colo (DC) 

 

A variável diâmetro do colo (DC) para o teste de KW apresentou valores p-valor 

0,001, e todos os períodos, ou seja, temos a hipótese nula rejeitada. Dessa forma, há pelo 

menos um tratamento com medianas diferentes dos demais ao 30, 75 e 120 dias de campo. 

Para o teste de Dunn, nota-se que o DC, em comparações múltiplas aos 30 dias 

(Tabela 6), demonstra que S1-S3, S1-S4 e S2-S4 não apresentou diferenças significativas e 

S1-S2, S2-S3 e S3-S4 foram iguais estatisticamente em suas médias. Aos 75 dias (Tabela 7) e 

120 dias (Tabela 8), todas as comparações, exceto S1-S2, apresentaram alguma diferença. 
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Tabela 6 – Comparações múltiplas em DC aos 30 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 53,68509735 0,079 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 84,52087512 0,002 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 138,65521 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 30,83577778 0,608 Não Rejeita-se H0 > 0,05 

S2 - S4 84,97011268 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 54,1343349 0,094 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 7 – Comparações múltiplas em DC aos 75 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 53,68509735 0,748 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 84,52087512 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 138,65521 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 30,83577778 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 84,97011268 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 54,1343349 0,002 Rejeita-se H0 < 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 8 – Comparações múltiplas em DC aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 27,62701525 0,419 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 186,066835 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 256,8577089 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 213,6938503 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 284,4847241 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 70,79087385 0,002 Rejeita-se H0 < 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Quando analisado a variável de DC, durante período de coleta de dados, a comparação 

S3-S4 não apresentou diferença significativa de diâmetro somente aos 30 dias, e dessa forma 

em 75 e 120 dias os viveiros podem optar pelo uso que confere maiores médias de diâmetro, 

que para esse caso é o S3. Em S1-S2, os resultados não demonstram diferenças estatísticas 

entre esses tratamentos em todas as análises, e para tanto pode-se optar pelo substrato que 

onera menos em custo (S2), que, também, quando observado em relação a S3 e S4 foi 

diferente e com médias superiores demonstrando que o resíduo industrial compostado é o 

melhor tratamento, dentre todos, neste presente estudo para essa variável. 

 



55 

Figura 8 – Diâmetro do colo do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 

 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Gráfico 2 – Diâmetro do colo em mm nos diferentes tratamentos e repetições 

 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

As maiores médias finais de DC se concentraram no tratamento S2, chegando a 

apresentar médias mais 50% maiores que os tratamentos que não tinham composto orgânico 

em sua composição. Os demais valores foram seguidos de S1, S3 e S4, evidenciando que o 

composto orgânico foi o substrato que melhor ofereceu diâmetro de colo entre as repetições e 

os tratamentos realizados. 

 

4.2.3 Massa fresca  

 

4.2.3.1 Massa fresca total (MFT) 

 

A variável MFT para o teste de KW apresentou valores p-valor 0,001, e todos os 

períodos, ou seja, temos a hipótese nula rejeitada. Dessa forma, há pelo menos um tratamento 

com medianas diferentes dos demais ao 30, 75 e 120 dias de campo. 

Para o teste de Dunn, nota-se que a MFT, em comparações múltiplas aos 30 dias, que 

S1-S4, S2-S3, S2-S4 obtiveram médias diferentes significativamente (Tabela 9). Aos 75 dias 

(Tabela 10), além das comparações acima citadas, S1-S3 também foram diferentes em suas 

médias, e ao final do experimento todas, exceto S1-S2 apresentaram diferença. 
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Tabela 9 – Comparações múltiplas em MFT aos 30 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 7,25 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 23,425 0,071 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S4 32,425 0,005 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 30,675 0,009 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 39,675 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 9 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 10 – Comparações múltiplas em MFT aos 75 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 23,525 0,069 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 51,5875 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 67,4875 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 75,1125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 91,0125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 15,9 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 11 – Comparações múltiplas em MFT aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 21,4 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 63,975 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 72,325 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 85,375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 93,725 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 8,35 0,003 Rejeita-se H0 < 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Quando analisado MFT, a comparação S3-S4 apresentou diferença significativa 

somente aos 120 dias, e dessa forma, dentre essas opções e nesse período, os viveiros podem 

optar pelo uso do S3. Aos 30 dias, S1-S2, S1-S3 e S3-S4 foram iguais e, portanto, nenhum 

substrato demonstraria melhores resultados para essa variável, porém nos demais tempos de 

análise verifica-se diferenças estatísticas entre S1 e S2 comparados a S3, com médias 

superiores para os tratamentos com composto orgânico. Em S1-S2 não há diferenças 

estatísticas entre esses tratamentos, e para tanto pode-se escolher o que onera menos em custo 

(S2), que, também, quando observado em relação a S3 e S4 foi diferente e com médias 

superiores demonstrando que o resíduo industrial compostado é o melhor tratamento, dentre 

todos, neste presente estudo para essa variável. 
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Figura 9 – MFT do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 

                                                                 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Quando observado a média final de todas repetições, em seus respectivos tratamentos 

obtemos o Gráfico 3 abaixo. 

 

Gráfico 3 – Comparação de MFT em gramas nos tratamentos e suas repetições 

 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

As maiores médias finais se concentraram no tratamento S2 (composto orgânico), 

chegando a apresentar valores cinco vezes maiores que os tratamentos que não tinham 

composto orgânico em sua composição. Os demais valores foram seguidos de S1 (composto 

orgânico e areia), S3 (substrato comercial) e S4 (areia) evidenciando que para obter os 

melhores resultados em massa os produtores deveriam optar pelo composto orgânico 

proveniente do resíduo industrial cascas de batata. 

 

4.2.3.2 Massa fresca radicular (MFR) 

 

A variável MFR para o teste de KW apresentou valores p-valor 0,001, e todos os 

períodos, ou seja, temos a hipótese nula rejeitada. Dessa forma, há pelo menos um tratamento 

com medianas diferentes dos demais ao 30, 75 e 120 dias de campo. 

Para o teste de Dunn, nota-se que a MFR, em comparações múltiplas aos 30 (Tabela 

12), 75 (Tabela 13) e 120 dias (Tabela 14) que S1-S3, S1-S4, S2-S3, S2-S4 obtiveram médias 

diferentes significativamente. 
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Tabela 12 – Comparações múltiplas em MFR aos 30 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 7,7875 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 28,675 0,169 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 42,8625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 36,4625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 50,65 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 14,1875 0,512 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 13 – Comparações múltiplas em MFR aos 75 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 19,375 0,184 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 42,9125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 63,1625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 62,2875 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 82,5375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 20,25 0,151 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 14 – Comparações múltiplas em MFR aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 16,225 0,352 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 64,975 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 72,95 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 81,2 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 89,175 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 7,975 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Quando analisado a variável de MFR, no período de coleta de dados, a comparação 

S3-S4 não apresentou diferença significativa em nenhum dos momentos de análise e dessa 

forma não oferece, entre as opções, melhores resultados em massa fresca da raiz para um 

desses substratos em específico. Quando analisamos S1-S2 os resultados também não 

demonstram diferenças estatísticas, e para tanto pode-se optar pelo substrato que onera menos 

em custo (S2), que, também, quando observado em relação a S3 e S4 foi diferente e com 

médias superiores demonstrando que o resíduo industrial compostado é o tratamento que 

oferece melhores resultados para essa variável.  
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Figura 10 – MFR do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 

 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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4.2.3.3 Massa fresca aérea (MFA) 

 

A variável MFA para o teste de KW apresentou valores p-valor 0,001, e todos os 

períodos, ou seja, temos a hipótese nula rejeitada. Dessa forma, há pelo menos um tratamento 

com medianas diferentes dos demais em estudo, considerando o período de 30, 75 e 120 dias 

de campo. 

Para o teste de Dunn, observa-se que a MFA, em comparações múltiplas aos 30 dias, 

que S1-S4, S2-S3, S2-S4 obtiveram médias diferentes significativamente, e S1-S2, S1-S3 e 

S3-S4, para esse período, não se diferenciou estatisticamente (Tabela 15). Aos 75 dias (Tabela 

16), e 120 dias (Tabela 17), as mesmas comparações da primeira etapa de análise, e S1-S3 

foram diferentes em suas médias, demonstrando que somente S1-S2 e S3-S4 permaneceram 

por não se diferenciar quando analisamos essa variável de massa fresca aérea ao final dos 

testes de campo. 

 

Tabela 15 – Comparações múltiplas em MFA aos 30 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 5,3625 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 19,7625 0,169 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S4 25,8 0,038 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 25,125 0,045 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 31,1625 0,007 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 6,0375 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 16 – Comparações múltiplas em MFA aos 75 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 24,425 0,055 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 55,125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 67,4 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 79,55 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 91,825 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 12,275 0,708 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Tabela 17 – Comparações múltiplas em MFA aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 23,725 0,066 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 63,3125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 71,9125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 87,0375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 95,6375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 8,6 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Figura 11 – MFA do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 
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Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Quando analisado MFA, a comparação S3-S4 não possui diferença significativa nos 

períodos de análise e dessa forma não oferece, entre as opções, melhores resultados para 

nenhum desses substratos em específico. Aos 30 dias, S1-S2, S1-S3 e S3-S4 foram iguais e, 

assim sendo, não há substrato nesta etapa que demonstraria melhores resultados, porém nas 

demais análises verifica-se diferenças entre S1 e S2 comparados a S3, com médias superiores 

para os tratamentos com composto orgânico. Quando analisamos S1-S2 nossos resultados 

também não mostram diferenciação, e para tanto pode-se optar pelo substrato de menor custo 

(S2) que, também, quando observados em relação a S3 e S4 foram diferentes e com médias 

superiores demonstrando serem os que oferecem melhores resultados para essa variável. 

 

4.2.4 Massa Seca 

 

4.2.4.1 Massa seca total (MST) 

 

A variável MST, que é a soma das massas seca de raiz e aérea, para o teste de KW 

apresentou valores p-valor 0,001, em todos os períodos, ou seja, temos a hipótese nula 

rejeitada e dessa forma há pelo menos um tratamento com medianas diferentes dos demais ao 

30, 75 e 120 dias. O teste de Dunn, observa-se que a MST, em comparações múltiplas aos 30 

dias, obteve-se em S1-S4 e S2-S4 médias diferentes (Tabela 18), com S1 e S2 superiores, e os 

demais tratamentos não apresentou diferenças significativas. Aos 75 (Tabela 19), e 120 dias 

(Tabela 20), S1-S3, S1-S4, S2-S3, S2-S4 foram as que mostraram resultados diferentes. 
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Tabela 18 – Comparações múltiplas em MST aos 30 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 1,5875 1,000 Não rejeita-se H0 >0,05 

S1 - S3 18,2875 0,232 Não rejeita-se H0 >0,05 

S1 - S4 28,175 0,019 Rejeita-se H0 <0,05 

S2 - S3 16,7 0,320 Não rejeita-se H0 >0,05 

S2 - S4 26,5875 0,030 Rejeita-se H0 <0,05 

S3 - S4 9,8875 1,000 Não rejeita-se H0 >0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 19 – Comparações múltiplas em MST aos 75 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 19,325 0,186 Não rejeita-se H0 >0,05 

S1 - S3 48,2125 0,001 Rejeita-se H0 <0,05 

S1 - S4 59,1125 0,001 Rejeita-se H0 <0,05 

S2 - S3 67,5375 0,001 Rejeita-se H0 <0,05 

S2 - S4 78,4375 0,001 Rejeita-se H0 <0,05 

S3 - S4 10,9 0,878 Não rejeita-se H0 >0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 20 – Comparações múltiplas em MST aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 20,4 0,146 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 65,0375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 68,8625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 85,4375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 89,2625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 3,825 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Quando analisado MST, a comparação S3-S4 não apresentou diferença significativa 

em nenhum dos períodos, portanto, nesse estudo, as duas opções não demonstram vantagem 

específica entre si. Aos 30 dias, S1-S2, S1-S3 e S2-S3 foram iguais e para esse período 

nenhum substrato em estudo demonstraria melhores resultados para essa variável, porém nos 

demais tempos de análise verifica-se diferenças estatísticas entre S1 e S2 comparados a S3, 

com médias superiores para os tratamentos com composto orgânico. S1-S2 não se diferencia 

durante todos os períodos, e para tanto pode-se optar pelo substrato que onera menos em custo 

(S2), demonstrando que o resíduo industrial compostado, em seus tratamentos, é o que melhor 

apresenta resultados para essa variável. 
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Figura 12 – MST do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 

 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Quando analisamos a média final de todas repetições, em seus respectivos tratamentos 

obtemos o Gráfico 4 abaixo.    

 

Gráfico 4 – Comparação de MST em gramas nos tratamentos e suas repetições 

 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

As maiores médias finais se concentraram no tratamento S2 (composto orgânico), 

chegando a apresentar valores cinco vezes maior, aos 120 dias, que os tratamentos que não 

tinham composto orgânico em sua composição. Os demais valores foram seguidos de S1 

(composto orgânico e areia), S3 (substrato comercial) e S4 (areia), e dessa forma, mais uma 

vez, fica evidente melhores resultados para os tratamentos com composto orgânico. 

 

4.2.4.2 Massa seca radicular (MSR) 

 

A variável MSR para o teste de KW apresentou valores p-valor 0,001, e todos os 

períodos, ou seja, temos a hipótese nula rejeitada. Dessa forma há pelo menos um tratamento 

com medianas diferentes dos demais ao 30, 75 e 120 dias de campo. No teste de Dunn, 

observa-se que a MSR, em comparações múltiplas aos 30 dias, que S1-S4 e S2-S4 obtiveram 

médias diferentes (Tabela 21), com S1 e S2 superiores, e os demais tratamentos não 

apresentaram diferenças significativas. Aos 75 dias (Tabela 22), e 120 dias (Tabela 23), as 

comparações S1-S3, S1-S4, S2-S3, S2-S4 também apresentaram diferenças. 
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Tabela 21 – Comparações múltiplas em MSR aos 30 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 4,0625 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 13,975 0,531 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S4 33,8375 0,003 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 18,0375 0,244 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S2 - S4 37,9 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 19,8625 0,165 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 22 – Comparações múltiplas em MSR aos 75 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 20,55 0,149 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 36,1125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 54,7375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 56,6625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 75,2875 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 18,625 0,216 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 23 – Comparações múltiplas em MSR aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 20,4 0,146 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 65,0375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 68,8625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 85,4375 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 89,2625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 3,825 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Quando analisado a variável de MSR, em nosso período de coleta de dados, a 

comparação S3-S4 não apresentou diferença significativa em nenhum dos momentos de 

análise e dessa forma não oferece, entre as opções, melhores resultados em massa seca 

radicular para nenhum desses substratos em específico. Aos 30 dias, S1-S2, S1-S3 e S2-S3 

foram iguais e para esse período nenhum substrato demonstraria melhores resultados, porém 

quando verifica-se os demais tempos de análise percebe-se diferenças estatísticas entre S1 e 

S2 comparados a S3, com médias superiores para os tratamentos com composto orgânico. 

Nossos resultados, também demonstram que S1-S2 são iguais aos 75 e 120 dias, devendo o 

produtor optar pelo substrato que menos onerasse sua produção, o qual seria o S2, sem areia. 
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Figura 13 – MSR do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 

 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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4.2.4.3 Massa seca aérea (MSA) 

 

A variável MSA para o teste de KW apresentou valores p-valor 0,001, e todos os 

períodos, ou seja, temos a hipótese nula rejeitada. Dessa forma, há pelo menos um tratamento 

com medianas diferentes dos demais tratamentos quando verificamos 30, 75 e 120 dias de 

campo. 

Para o teste de Dunn, observa-se que a MSA, em comparações múltiplas aos 30 dias, 

que somente S1 obteve médias diferentes quando comparado ao S4 (Tabela 24), porém os 

demais tratamentos não apresentaram diferenças significativas, portanto são iguais. No 

entanto, aos 75 dias (Tabela 25) S1-S3, S1-S4, S2-S3, S2-S4 apresentaram diferenças ao 

termos os dados tratados estatisticamente e somente em S1-S2 e S3-S4 não houve rejeição de 

H0, evidenciando a igualdade entre suas médias, e o mesmo ocorreu quando analisamos o 

período final dos trabalhos de campo. 

 

Tabela 24 – Comparações múltiplas em MSA aos 30 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 18,7875 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 60,3625 0,167 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S4 64,125 0,029 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 79,15 0,395 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S2 - S4 82,9125 0,088 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S3 - S4 3,7625 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 25 – Comparações múltiplas em MAS aos 75 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 17,9625 0,248 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 53,2125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 59,7 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 71,175 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 77,6625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 6,4875 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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Tabela 26 – Comparações múltiplas em MAS aos 120 dias. Teste de Dunn com correção 

Bonferroni 

Comparações Diferença p-valor calculado Decisão p-valor 

S1 - S2 19,7875 0,168 Não rejeita-se H0 > 0,05 

S1 - S3 66,425 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S1 - S4 70,6625 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S3 86,2125 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S2 - S4 90,45 0,001 Rejeita-se H0 < 0,05 

S3 - S4 4,2375 1,000 Não rejeita-se H0 > 0,05 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Figura 14 – MSA do mogno africano aos 30, 75 e 120 dias de desenvolvimento, 

respectivamente, nos diferentes tratamentos 
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Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Quando analisado a variável de MSA, a comparação S3-S4 não apresentou diferença 

significativa em nenhum dos momentos de análise e dessa forma não oferece, entre as opções, 

melhores resultados em massa seca aérea para um desses substratos. Aos 30 dias, somente S1-

S4 foram diferentes, com S1 superior e as demais S1-S3, S1-S3, S2-S3, S2-S4 e S3-S4 se 

apresentaram iguais evidenciando que nenhum substrato, em específico, nessa etapa, 

ofereceria vantagem aos viveiros. Porém, quando analisado os outros tempos de análise 

verifica-se diferenças estatísticas entre S1 e S2 comparados ao S3, com médias superiores 

para os tratamentos com composto orgânico e os resultados também demonstram que S1-S2 

são iguais aos 75 e 120 dias, devendo o produtor optar pelo substrato que menos onerasse sua 

produção, o qual seria o S2, sem areia. 

 

4.2.5 Análise dos substratos 

 

Após a coleta das amostras dos substratos utilizados nesta pesquisa, foram realizadas 

análises (Tabela 27) de teores nutricionais em S1, S2 e S3. 

 

Tabela 27 – Análise nutricional nos substratos antes da semeadura 

Tratamento N* P* K* Ca* Mg* S* B** Cu** Fe** Mn** Zn** 

S1 1,6 0,137 0,18 0,22 0,14 0,0237 33,79 11 2873 20 44,4 

S2 6,1 0,254 0,42 0,30 0,12 0,175 25,29 30 2942 44 52,0 

S3 1,6 0,293 0,38 1,26 1,24 0,0454 27,88 10 3865 197 62,3 
* Macronutriente em dag/kg-1 (%).  

** Micronutrientes em mg/kg-1 (ppm). 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 
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É notório que os teores nutricionais de P e K são equivalentes em S2 e S3, porém o 

composto orgânico (S2) apresentou níveis de N quase quatro vezes maior quando comparado 

a S3, que é um substrato comercial. 

Bonilla (1992) relata que o N é um elemento fundamental para o crescimento 

vegetativo e imprescindível na formação de proteínas. Sua deficiência gera folhas amarelas e 

crescimento lento. É encontrado na atmosfera (N2) em grandes quantidades, porém a tripla 

ligação estável entre os nitrogênios o faz inerte, e sua quebra em forma mais reativas (NH3, ou 

nitrato) requer grande entrada de energia. É o nutriente mais requerido pelas plantas e sua 

falta limita índices de produção e seu armazenamento depende da matéria orgânica 

(EPSTEIN; BLOOM, 2004). 

O P possibilita aceleração na formação de raízes, apoio mecânico e órgão de absorção 

de água e íons, regulador de maturação e maior teor de carboidratos, enquanto que o K atua na 

translocação de açúcares, abertura e fechamento dos estômatos, bem como regulação 

osmótica (MALAVOLTA, 2006). 

Os teores de Ca e Mg, em S3 são maiores. O primeiro é essencial para a integridade da 

membrana plasmática das células vegetais, especificamente na seletividade do transporte de 

íons que elas realizam, e é o único elemento que, em deficiência, causa prejuízo imediato de 

uma função da planta. O segundo tem papel fundamental em várias reações de fotossíntese e 

ativa enzimas mais do que qualquer outro nutriente mineral (EPSTEIN; BLOOM, 2004). 

O teor de S é maior no composto orgânico (S2) e sua função ocorre nas reações de 

oxirredução da fotossíntese, na redução de NO3 e do SO4, na conversão do aminoácido 

cisteína em metionina e no dipeptídeo cistina, e esses aminoácidos entram na composição das 

proteínas (MALAVOLTA, 2006). 

Os micronutrientes B, Fe e Zn apresentam resultados relativamente equivalentes em 

S2 e S3. O B tem função com a estrutura da parede celular e com as substâncias pécticas 

associadas a ela, especialmente a lamela média. O Fe ocorre em proteínas dos grupos heme e 

não-heme e encontra-se principalmente nos cloroplastos, e nas suas funções seus complexos 

orgânicos estão envolvidos no mecanismo de transferência de elétrons e é ligado ao 

metabolismo de ácidos nucléicos, além de exercer funções catalíticas e estruturais. O Zn tem 

importante participação nos processos metabólicos das plantas como componente de várias 

enzimas, como desidrogenases, proteinases, peptidases e fosfohidrogenase (EPSTEIN; 

BLOOM, 2004; MALAVOLTA, 2006). 

O Cu apresenta-se em quantidade três vezes superior no composto orgânico (S2) 

quando comparado ao substrato comercial (S3). Sua função se dá no transporte de elétrons e 
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na captura de energia por proteínas e enzimas oxidativas. Participa de processos fisiológicos 

como fotossíntese, respiração, distribuição de carboidratos, redução e fixação de nitrogênio, 

metabolismo de proteínas e da parede celular (EPSTEIN; BLOOM, 2004; MALAVOLTA, 

2006). 

O Mn, em S3, se mostrou, em teores, mais que quatro vezes superiores e sua função 

mais importante está relacionada com os processos de oxirredução, bem como com a 

capacidade de acelerar a germinação, aumentar a resistência das plantas ao déficit hídrico 

beneficiando o sistema radicular (EPSTEIN; BLOOM, 2004; MALAVOLTA, 2006). 

É importante salientar que o substrato deve apresentar equilíbrio químico, pois o 

mesmo é necessário para o desenvolvimento das plantas e sua falta acarretará problemas com 

germinação, desenvolvimento e manejo (ANDREOLI et al., 2006). Mesmo diante de 

diferenças nutricionais nos respectivos substratos estudados, o comportamento em função dos 

tratamentos é específico e requer análises das variáveis de desenvolvimento, liberação e 

absorção química para evidenciar sua possível eficácia. 

Jeyanny et al. (2009) avaliaram a nutrição química em mogno africano por período de 

até 14 meses de idade e constataram sua alta exigência nutricional, bem como melhor 

crescimento em altas dosagens de Mg e solos drenados. Yetti et al. (2011), após estudarem 

outros fatores sobre o crescimento da espécie, constataram que diferentes condições locais 

foram forte influência em produtividade. 

Considerando capacidade nutricional alguns autores relatam que os compostos 

orgânicos, como é o caso dessa presente pesquisa, são comumente utilizados como via de 

nutrição e se mostram excelentes condicionantes para mudas, como Mantavani et al. (2004), 

Kikuti et al. (2002) e Nobile et al (2011) em seus estudos com restos de materiais 

provenientes de goiaba, batata e composto de lixo. 

Buscando entender, ainda mais, as características dos substratos em estudo e seu 

comportamento frente ao desenvolvimento das mudas de mogno africano dessa presente 

pesquisa foram realizadas mais algumas análises laboratoriais tais como umidade, ponto 

hidrogeniônico (pH), matéria orgânica, Carbono e relação Carbono/Nitrogênio, antes da 

semeadura, as quais foram compiladas, organizadas, descritas e discutidas na Tabela 28, a 

seguir. 
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Tabela 28 – Análise de umidade, pH, matéria orgânica, Carbono e relação 

Carbono/Nitrogênio antes da semeadura 

Tratamentos Umidade 

110ºC (%) 

pH Matéria 

Orgânica 

C dag/Kg-1* C/N 

S1 22.65 5,7 1,3 7,38 4,61 

S2 44,71 5,7 3,9 22,15 3,63 

S3 53,15 5,8 8,5 48,29 30,18 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

* Macronutriente em dag/kg-1 (%).  

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Em uma análise física foi verificado a umidade a 110ºC nos substratos, onde se 

apresenta como a diferença entre a massa d'água contida no substrato evaporável em estufa a 

105-110°C. Conforme Santos (2005), o substrato é um reservatório de água para as plantas, e 

o entendimento da capacidade de retenção de água é fundamental nas práticas de manejo que 

visem promover condições ideais para o crescimento de culturas agrícolas. 

Nos substratos, a forma e o tamanho de suas partículas propicia interação com a água 

(molhabilidade) visto a geometria do espaço poroso formado entre essas partículas, que é 

dependente das propriedades das partículas e da forma de manuseio do material 

(empacotamento do substrato no recipiente). Esses fatores determinam a porosidade total e o 

tamanho dos poros onde água é retida na superfície e entre as partículas até o equilíbrio da 

força de coesão da água com a força da gravidade (NOBEL, 1991). 

Köhne et al. (2002) afirmaram que a agregação do solo leva a preferencias para o 

deslocamento da água no solo, e a matriz porosa fornece o maior volume para 

armazenamento. Nos resultados das análises realizadas, o composto orgânico misturado com 

areia (S1-composto 50% e areia 50%) apresentou umidade de 22,65%, mostrando redução da 

sua capacidade de retenção de água em cerca de 50%, evidenciado pela proporção utilizada na 

produção do substrato. O S2 (composto 100%-casca de batata) e S3 (substrato comercial 

100%-fibra de coco) apresentaram níveis de umidade de 44,71 e 53,15 %, respectivamente. 

Em uma secagem à temperatura de 110ºC, segundo Burés (1997), podem haver na 

matéria orgânica líquidos voláteis distintos da água podendo ocorrer oxidações ou 

decomposições que provoquem modificações de medida e perdas por queima de material 

orgânico. O teor de umidade se modifica em função das características, como textura, 

estrutura e conteúdo de matéria orgânica (MO), e a água é fator primordial, pois encontram-se 

elementos nela dissolvidos (LEPSCH, 2002; SANTOS, 2005). 

Em geral, a MO apresenta elevada capacidade de retenção de água, o que fica notório 

em S1, S2 e S3 com valores de 1,3; 3,9; e 8,5, respectivamente, correlacionando aos valores 
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de umidade nesses substratos. A MO também contribui fortemente na nutrição agrícola e é um 

ótimo condicionante para espécies agrícolas e florestais através de suas características físicas 

(densidade, porosidade), químicas (liberação e fixação de nutrientes, regulação do pH) e 

biológica (fonte de alimento e substrato para o desenvolvimento de micro-organismos) que 

desempenha papel fundamental na melhoria de sua fertilidade e no aumento da produtividade 

vegetal (KIEHL, 2008). 

O valor de pH é definido como a atividade do íon hidrogênio, expressa como 

logaritmo negativo da sua concentração, e determina a acidez relativa de um meio. O pH é de 

grande importância para o crescimento da planta devido ao seu efeito na disponibilidade de 

nutrientes, em especial de microelementos (HANDRECK; BLACK, 1999; WALLER; 

WILSON, 1984) e a faixa de valor, considerada ideal para os cultivos em geral, está entre 5,4 

e 6,4 (BAILEY et al., 2000; FONTENO, 1996; HANDRECK; BLACK, 1999), e entre 5,2 e 

5,5 são os valores comumente encontrados em substratos orgânicos (KÄMPF, 2000), o que 

comporta, relativamente, os valores encontrados em nossos substratos analisados em 

laboratório. 

O pH influencia diretamente tanto na solubilidade, quanto na disponibilidade dos 

nutrientes para as plantas. Por exemplo, em uma solução básica com pH acima de 8, o 

elemento ferro (Fe3+) precipita como hidróxido de ferro (Fe(OH)3) insolúvel, resultando na 

indisponibilidade do ferro para absorção pelas plantas (EPSTEIN; BLOOM, 2004). 

Na relação entre carbono e nitrogênio, que significa a proporção de carbono contida no 

material em relação ao nitrogênio, o valor ideal está em torno de 30 para 1 (proporção em que 

micro-organismos melhor absorvem nutrientes) e quanto menor o valor desta relação, mais 

fácil será a sua decomposição. Nos substratos, o S3 apresenta relação C/N com valor próximo 

de 30, no entanto, S1 e S2 apresentam 4,61 e 3,63, respectivamente, que são valores 

considerados baixos. 

A determinação do teor de N e da relação C/N é essencial na caracterização de 

resíduos orgânicos, que são fatores que regulam o processo de compostagem, e controlam a 

mineralização de nitrogênio quando adicionados ao solo. A adição ao solo de resíduos pobres 

em N e com a relação C/N elevada pode levar a uma competição pelo N disponível entre as 

plantas e os micro-organismos do solo, causando deficiência de N nas culturas, enquanto que 

uma relação C/N baixa implica em maior quantidade de N mineralizado ou ausência de 

imobilização líquida de N (CARMO; SILVA, 2011). 

Em geral, a relação C/N determina a capacidade microbiana para decompor materiais e 

o tempo de decomposição até a estabilização. Bernal et al. (1998) constataram diminuição de 
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C/N durante a compostagem com valores entre 7,8 e 11,8 após a maturação. Jiménez et al. 

(1992) relataram que a relação C/N menor que 12 é mais apropriada para elevado grau de 

maturação, quando são comparados com os valores aceitáveis de Carbono/Nitrogênio 

menores que 20. 

Schmitz et al. (2002), relataram que na caracterização de substratos o pH, a capacidade 

de troca catiônica (CTC), a salinidade e o teor de matéria orgânica são as principais 

propriedades químicas e densidade, porosidade, espaço de aeração e a economia hídrica as 

físicas, e essas variáveis em equilíbrio influenciam fortemente no melhor desenvolvimento de 

cultivos. 

Após a semeadura, e no decorrer do desenvolvimento experimental foram realizadas 

análises nutricionais aos 30 dias (Tabela 29), e 120 dias (Tabela 30), considerando que os 

substratos em estudo devem passar por caracterização de propriedades físicas, químicas e 

biológicas e, a posteriori, por comparação dessas propriedades com as de um substrato 

considerado “ideal” para crescimento vegetal satisfatório propiciando o entendimento 

funcional de cada nutriente (ABAD et al., 1993). 

 

Tabela 29 – Análise nutricional nos substratos aos 30 dias após a semeadura 

Tratamento N* P* K* Ca* Mg* S* B** Cu** Fe** Mn** Zn** 

S1 1,3 0,044 0,06 0,2 0,1 0,064 36,76 61 11075 27 53,6 

S2 5,5 0,303 0,24 0,6 0,2 0,135 35,40 152 53450 78 109,6 

S3 2,0 0,168 0,28 1,2 0,9 0,085 43,40 14 12580 246 18,3 
* Macronutriente em dag/kg-1 (%).  

** Micronutrientes em mg/kg-1 (ppm). 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 30 – Análise nutricional nos substratos aos 120 dias após a semeadura 

Tratamento N* P* K* Ca* Mg* S* B** Cu** Fe** Mn** Zn** 

S1 0,39 0,078 0,16 0,12 0,05 0,0384 7,68 9 7234 33 18,9 

S2 1,40 0,323 0,24 0,15 0,1 0,275 19,68 48 12348 95 72,4 

S3 0,56 0,218 0,20 1,00 0,6 0,0732 12,56 15 57854 300 66,7 
* Macronutriente em dag/kg-1 (%).  

** Micronutrientes em mg/kg-1 (ppm). 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Os gráficos 5, 6 e 7 demonstram essa dinâmica antes da semeadura, aos 30 e 120 dias 

de campo, evidenciando o comportamento de liberação de macro (N, P, K, Ca, Mg e S) e 

micronutrientes (B, Cu, Fe, Mn e Zn) nos tratamentos S1, S2 e S3 realizados nessa pesquisa 

de campo. 
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Gráfico 5 – Teores de nutrientes em S1 antes da semeadura, aos 30 e 120 dias 

 

Obs.: o micronutriente Fe teve seus índices reduzidos 100 vezes para adequação da escala gráfica. 

* Macronutriente em dag/kg-1 (%).  

** Micronutrientes em mg/kg-1 (ppm). 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Em S1, observa-se decréscimo nutricional dos macronutrientes N, Ca e Mg, no 

entanto, P e K sofreram acréscimo no período de 30 até 120 dias, o S aumentou seus índices 

até 30 dias, e diminuiu ao período final. Os micronutrientes B, Cu, Fe e Zn demostraram 

incremento aos 30 dias com valores em decréscimo ao final do tempo de análise, e o Mn 

apresentou somente incremento em seus valores. Dessa forma, uma característica dos 
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compostos orgânicos é a continuação de sua decomposição, e os incrementos acima citados 

podem ser explicados em virtude dessa característica. 

 

Gráfico 6 – Teores de nutrientes em S2 antes da semeadura, aos 30 e 120 dias 

 
Obs.: o micronutriente Fe teve seus índices reduzidos 100 vezes para adequação da escala gráfica. 

* Macronutriente em dag/kg-1 (%).  

** Micronutrientes em mg/kg-1 (ppm). 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Em S2, observa-se decréscimo nutricional dos macronutrientes N e K, no entanto, P 

apresentou acréscimo no período de inicial até 120 dias, o Ca e Mg aumentaram seus índices 
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até 30 dias, e diminuíram ao período final e S permitiu considerar índices finais superiores aos 

de antes da semeadura. Os micronutrientes B, Cu, Fe e Zn demostraram incremento aos 30 

dias com valores em decréscimo ao final do tempo de análise, e o Mn apresentou somente 

incremento em seus valores. 

 

Gráfico 7 – Teores de nutrientes em S3 antes da semeadura, aos 30 e 120 dias 

 
Obs.: o micronutriente Fe teve seus índices reduzidos 100 vezes para adequação da escala gráfica. 

* Macronutriente em dag/kg-1 (%).  

** Micronutrientes em mg/kg-1 (ppm). 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Em S3, observa-se acréscimo nutricional dos macronutrientes N e S aos 30 dias e 

decréscimo ao final do processo. K, Ca e Mg apresentaram diminuição em seus teores durante 
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todo o período de análise, e P mostrou valores menores em 30 dias quando comparado aos 

120 dias de campo. Os micronutrientes Cu, Fe e Mn demostraram incremento em todo o 

tempo de análise, o B aumentou aumento com 30 dias e diminuição no período final, e para o 

Zn tivemos índices menores, em períodos anteriores, quando observado a última analise 

realizada. 

É notório considerar que ocorre redução significativa da altura, em plantas de mogno 

africano, nos tratamentos que apresentam deficiências nutricionais de B, P, Cu, Fe, N, 

diâmetro do colo, na falta de Cu, Mo, Zn, B, Fe, N, P. Os tratamentos com omissão de N e P, 

também levam a menores valores para matéria de folha, para a matéria de caule em omissão 

de N, P, Fe, B, Cu, Zn, em matéria de raiz na falta de Cu, Fe, N, P e a matéria seca total 

quando se tem deficiência de Fe, N e P (CORCIOLI, 2013).   

 Outras análises como pH, matéria orgânica, Carbono e relação Carbono/Nitrogênio 

aos 30 dias (Tabela 31) e umidade, pH, matéria orgânica, Carbono e relação 

Carbono/Nitrogênio aos 120 dias (Tabela 32) foram realizadas nos substratos 1, 2 e 3 

buscando identificar o comportamento dos substratos frente ao desenvolvimento das mudas 

de mogno africano. 

Tabela 31 – Análise de pH, matéria orgânica, Carbono e relação Carbono/Nitrogênio aos 30 

dias após a semeadura 

Tratamento pH Matéria orgânica C dag/Kg-1 C/N 

S1 5,8 0,9 0,51 0,39 

S2 5,5 2,9 1,65 0,30 

S3 6,2 8.8 5,00 2,50 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 32 – Análise de umidade, pH, matéria orgânica, Carbono e relação 

Carbono/Nitrogênio após 120 dias de semeadura 

Tratamento Umidade 

110ºC (%) 

pH Matéria 

orgânica 

C dag/Kg-1 C/N 

S1 22,80 4,8 5,0 2,90 7,44 

S2 51,4 5,0 23,0 13,34 0,53 

S3 67,0 5,7 96,0 55,68 99,43 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Os valores de umidade permaneceram maiores em S3 após 120 dias, e é notório 

observar que o índice de matéria orgânica aumentou consideravelmente no substrato 

comercial (96), e a relação C/N se mostra muito alta (99,43) em nossas análises, ao final dos 

trabalhos de campo. 
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Dessa forma, S3 apresentando, aos 120 dias, baixos índices de N (nutriente mais 

exigido pelas plantas) que ocasiona atraso na divisão celular nos pontos de crescimento, e 

elevada relação C/N nos leva considerar uma competição pelo N disponível entre as plantas e 

os micro-organismos do substrato, causando sua deficiência durante o desenvolvimento das 

plantas de mogno africano (CARMO; SILVA, 2011), apresentando em muitas análises de 

variáveis um crescimento que não demonstrou diferenças significativas ao substrato 4, por 

exemplo. 

 

4.2.6 Análise Foliar (AF) 

 

 Nas Tabelas 33, 34 e 35 encontram-se os teores de macro e micronutrientes foliares 

nas etapas de 30, 75 e 120 dias de campo. 

 

Tabela 33 – Análise foliar de 10 plantas de cada repetição em cada tratamento aos 30 dias 

Tratamentos N* P* K* Ca* Mg* S* B** Cu** Fe** Mn** Zn** 

S1 1,805 0,205 0,96 0,75 0,3 0,124 48,64 7 229 23 28,6 

S2 2,27 0,278 1,11 1,15 0,3 0,164 69,28 7,5 267,5 37 37,05 

S3 1,36 0,283 1,31 0,85 0,25 0,054 47,14 6,5 170 14,5 21,65 

S4 1,455 0,176 0,65 0,65 0,2 0,044 53,52 7,5 178,5 4,5 18,55 
*dag/kg-1  **mg/kg-1 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 34 – Análise foliar de 10 plantas de cada repetição em cada tratamento aos 75 dias 

Tratamento N* P* K* Ca* Mg* S* B** Cu** Fe** Mn** Zn** 

S1 2,17 0,16 0,84 1,5 0,3 0,108 60,8 2 156 33 35,1 

S2 2,45 0,184 1,15 1,6 0,2 0,251 67,9 2 178 42 43,3 

S3 0,94 0,184 1,27 1,1 0,2 0,100 49,6 2 162 20,5 25,2 

S4 0,98 0,184 0,62 1,35 0,25 0,102 43,4 2 168 18,5 23,4 
*dag/kg-1  **mg/kg-1 

Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Tabela 35 – Análise foliar de 10 plantas de cada repetição em cada tratamento aos 120 dias 

Tratamento N* P* K* Ca* Mg* S* B** Cu** Fe** Mn** Zn** 

S1 1,47 0,137 0,6 0,9 0,3 0,14 10,8 2 93,5 26,5 42,15 

S2 1,72 0,176 0,95 1,1 0,2 0,2 29,36 2 112 31,5 46,75 

S3 0,865 0,201 1,86 1,1 0,35 0,08 58,38 2 129 19,5 25,2 

S4 1,025 0,1 1,28 2 0,4 0,095 23,36 2 117,5 18 23,1 
Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

 Jeyanny et al (2009), relataram que aos seis meses em casa de vegetação as plantas de 

mogno africano apresentam absorção de altos índices de N e K em suas folhas, e aos doze 
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meses Falesi; Baena (1999) destacam a presença nutricional, também, de N, K, porém 

indicam presença importante de Ca e Mg.       

 O experimento de campo dessa pesquisa evidencia teores de macro e micronutrientes 

nas plantas no período de até quatro messes onde o elemento N é o que mais se apresentou 

nas folhas em todos os tratamentos, exceto S4, em que observa-se o K. O segundo 

macronutriente mais absorvido foi o Ca em S1 e S2, K para S3 e N no S4, concordantes, em 

sua maior parte, com os autores acima citados. 

Em alguns nutrientes, como no N, observa-se decréscimo em seus teores foliares no 

decorrer dos 120 dias de campo mesmo diante da obtenção de plantas e folhas maiores. No 

entanto, mesmo com a inconsistência das análises foliares, liberação, absorção e 

concentraçdesses nutrientes nos substratos, em aspectos gerais, o uso de composto orgânico 

residual da casca de batata foi o que melhor ofereceu desenvolvimento nas plantas de mogno 

africano, onde as variáveis de H, DC, MST, MSA, MSR, MFT, MFA e MFR demonstraram-

se superiores ao substrato comercial.  

 

Figura 15 – Mudas de mogno africano no substrato S1, S2, S3 e S4, e visão geral do 

experimento, respectivamente, aos 120 dias 
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Fonte: SILVA JUNIOR (2016). 

 

Durante toda a fase de viveiro, não houve identificação de deficiência ou toxidez nas 

mudas sob influência dos substratos que apresentavam composto orgânico (S1 e S2), portanto, 

apresenta-se como alternativa viável para disposição final desse resíduo, considerando a 

economia de fertilizantes, sua eficácia nutricional, além do benefício ambiental. 

 

4.3 Importância do uso de resíduo 

 

Há um grande desafio para a sociedade moderna, onde o nível de consumo tende a 

crescer, que é a destinação correta dos resíduos provenientes das atividades industriais de 

produtos de consumo. O bom gerenciamento de RS tem como finalidade evitar impactos ao 

meio ambiente, e para tanto devem ser baseados em uma percepção ambiental. Nos anos 2000 

a legislação, nessa questão, passou por grandes avanços proporcionando uma base para o 

início da formação de uma consciência ambiental por parte de indústrias e estabelecimentos 

em geral. 

No Brasil, estima-se que sejam geradas 2,7 milhões toneladas/ano de resíduos sólidos 

industriais perigosos (ABRELPE, 2016), e a preocupação das empresas quanto a má gestão 

tem aumentado visando atender à exigência do consumidor e essa mudança, por meio de uma 

Gestão Ambiental, deve alinhar lucro e proteção ambiental. 

Outro fator e um dos princípios da sustentabilidade é o poluidor pagador que 

determina para quem promove atividades poluidoras a inclusão no custo operacional o custo 
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socioambiental garantindo responsabilidade sobre os impactos causados. Além disso, a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos traz os aspectos necessários da mudança desse cenário 

criando diversas medidas que resultarão no maior aproveitamento dos resíduos e na redução 

dos rejeitos por meio de limpeza urbana, logística reversa, triagem e reciclagem, recuperação 

de resíduos, aproveitamento energético, dentre outros.     

 Assim, dentre os diversos meios para destinação e disposição de um passivo ambiental 

têm-se os usos agrícolas e a produção de mudas de espécies florestais. Nessas atividades a 

demanda por insumo de base inorgânica é muito intensa, e sua substituição pode ser fator 

primordial em meios sustentáveis de produção através do uso de composto orgânico 

proveniente de resíduos industriais.         

 Para o mogno africano, semeado em tubetes de 290cm3, é necessário cerca de 100g de 

substrato, e em uma região próxima de Goiânia o viveiro A já produziu ou possui em 

produção 1,1 milhão de plantas. Além da contribuição ambiental, evitando o consumo de 100 

mil kg de insumos químicos e o descarte da mesma quantidade de resíduos de forma 

inadequada, os produtores de mudas poderiam obter ganhos financeiros consideráveis. 

 

Tabela 36 – Volume e preço de substrato comercial para mogno africano 

Mogno africano Substrato requerido por muda Substrato para 1,1 mi de mudas 

Quantidade 0,100 kg 100 mil kg 

Preço* 0,24 centavos 24 mil reais 
FONTE: SILVA JUNIOR (2016). 

* Preço médio na região de Goiânia do substrato utilizado pelo viveiro A. 

 

O custo de substrato comercial (dessa presente pesquisa) por tubete (Tabela 36), em 

Goiânia, seria de 0,24 centavos totalizando 24 mil reais para consolidação da produção do 

viveiro acima citado. Assim, é notório que o bom gerenciamento e destino dos resíduos 

sólidos proporciona aspectos corretos para o meio ambiente e ganhos financeiros, que devem 

ser ressaltados e levados a conhecimento público, visto que o equilíbrio ambiental é essencial 

para existência da vida humana. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aumento populacional e de processos produtivos provocaram acentuada geração no 

volume de RS, e esse fato não veio acompanhado pela gestão dos mesmos, onde o ar, o solo, e 

os cursos d’água foram usados como forma natural de descarte, provocando severos impactos 

no meio ambiente. 

Nas diversas formas de tratamento e disposição adequada desses resíduos, a alternativa 

do uso como adubo para produção de mudas de espécies florestais se mostrou viável por 

inúmeros estudos de diferentes autores relacionando à alta eficiência dos substratos, que 

podem ser produzidos por meio da transformação de materiais poluidores. 

Esta pesquisa, utilizando resíduo industrial da casca da batata, fez testes em mudas de 

Khaya ivorensis nas variáveis de altura, diâmetro de colo, massa fresca, massa seca e análise 

foliar. Os tratamentos com composto orgânico (S1 e S2) foram superiores em todas elas, 

evidenciando, ao final do período de campo, a ordem S2 = S1 > S3 > S4. Dessa forma, o 

produtor de mudas deve optar pelos substratos que tenham em sua composição o resíduo 

compostado e poderá escolher pelo que onere menos financeiramente (S2), evitando o custo 

adicional da areia. 

Demonstrado a eficácia do composto orgânico dessa pesquisa fica evidente que essa 

alternativa de disposição é alternativa viável, e permite considerar meio seguro para destino 

final desse passivo ambiental. 
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