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RESUMO  

Este trabalho tem por objetivo testar a viabilidade de utilização do lodo que se forma 

na parede dos decantadores e floculadores da ETA do IFMG - SJE na composição 

do substrato para produção de mudas do híbrido de E. urophylla X E. grandis 

“Urograndis”. O método de propagação utilizado foi a minestaquia em tubetes de 

seis estrias de 50 cm³. O experimento foi montado em casa de vegetação do viveiro 

de produção de mudas da CENIBRA no período de março a maio de 2009, em 

Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC), com 11 tratamentos e 48 repetições 

cada. Avaliou-se a porcentagem de sobrevivência, a altura da parte aérea, diâmetro 

do colo, massa seca da parte aérea, massa seca da raiz e comprimento de raiz. O 

lodo de ETA se mostrou viável como composto de substrato para produção de 

mudas de E. “Urograndis” até a proporção de 50%.  

Palavras-chave: Lodo, miniestaquia, E. “Urograndis”. 
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ABSTRACT  

This study aims to test the feasibility of using the sludge that forms on 

decanter and floculater walls of the Water Treatment Plant (WTP) at IFMG - SJE in 

the composition of the substrate for production of hybrid seedlings of E. urophylla x 

E. grandis "Urograndis”. The method of propagation used was minicutting in tubes of 

six streaks of 50 cm ³. The experiment was carried out in the greenhouse of 

CENIBRA under nursery conditions from March to May of 2009, in a completely 

randomized design (CRD), with 11 treatments and 48 repetitions each one. It was 

evaluated the percentage of rooting, the height of the shoot, the neck diameter, dry 

weight of shoot, dry mass of roots and root length. The WTP sludge can be applied 

as a substrate compound for E. “Urograndis” seedlings production untill proportion of 

50%.  

Key words: sludge, minicutting, E. “Urograndis”. 
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1 INTRODUÇÃO 

As Estações de Tratamento de Água (ETAs) geram em seus processos de 

tratamento alguns resíduos sólidos denominados genericamente de lodo de ETA. 

Por falta de uma opção de destinação financeiramente viável em nossa região estes 

resíduos estão sendo lançados no ambiente, podendo causar danos ambientais. 

Diante disso, é crescente a preocupação com possíveis danos causados e constante 

a busca por alternativas de uso adequado deste resíduo, além da criação de leis que 

restringem ou proíbem a deposição do lodo na natureza. 

Uma alternativa importante para utilização do lodo de ETA é a composição de 

substrato na produção de mudas. O presente trabalho apresenta como alternativa 

para utilização desse resíduo a composição do substrato utilizado na produção de 

mudas de Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis (“Urograndis”). 

1.1  JUSTIFICATIVA 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – 

Campus São João Evangelista (IFMG-SJE) situa-se no centro-nordeste mineiro, 

região na qual estão instaladas diversas empresas do setor florestal com viveiros 

próprios, bem como pequenos viveiros, e é forte a tendência de instalação de 

florestas de E. “Urograndis” entre os pequenos, médios e grandes produtores rurais, 

seja em plantios próprios ou fomentos. Isso leva a uma grande demanda por mudas 

dessa espécie. 

A maioria das mudas é oriunda de propagação vegetativa por estaquia o que 

poderia viabilizar financeiramente o uso do lodo de ETA na composição do substrato 

para enraizamento adventício de estacas de E.“Urograndis”. 

1.2  DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 
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Os resíduos oriundos da ETA, lavagem dos decantadores, floculadores e 

filtros, são lançados in natura na natureza, curso d’água logo abaixo da ETA, o que 

gera problemas ambientais, com isso é necessário a criação de uma alternativa para 

destinação deste.  

1.3  HIPÓTESE 

O lodo de ETA pode ser usado como componente do substrato utilizado na 

produção de mudas de E. urophylla x E. grandis (“Urograndis”). 

1.4  OBJETIVO 

Este trabalho visa testar a viabilidade de utilização do lodo que se forma na 

parede dos decantadores e floculadores de ETA do IFMG - SJE, na produção de 

mudas de E. “Urograndis”. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A utilização do lodo na composição do substrato está intimamente ligada as 

suas características físico-químicas, que por sua vez são influenciadas pelo 

processo de tratamento da água, por isso estes dois assuntos devem ser abordados 

em trabalhos voltados para utilização do lodo para este fim (PORTELLA et al., 2003; 

SARON; LEITE 2001). 

2.1  TRATAMENTO DE ÁGUA 

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA, 2009), o 

processo de tratamento de água é composto pelas seguintes fases: 

a) coagulação: é a remoção das partículas de sujeira que se inicia no tanque de 

mistura rápida com a dosagem de um agente coagulante que tem o poder de 

aglomerar a sujeira formando flocos. Ao mesmo tempo, adiciona-se um 

agente alcalinizante ou acidificante para otimizar o processo, o que manterá o 

pH da água ao nível desejado; 

b) floculação: a água já coagulada movimenta-se de tal modo dentro dos 

tanques, especificamente construídos, que os flocos se misturam uns aos 

outros, ganhando peso, volume e consistência; 

c) decantação: na decantação, os flocos formados anteriormente separam-se da 

água, sedimentando-se, pela força da gravidade, no fundo do tanque; 

d) filtração: a água ainda contém impurezas que não foram retiradas no 

processo de decantação. Para que isso ocorra, ela passa por filtros 

constituídos por camadas de areia e antracito suportadas por cascalho e 

pedras de diversos tamanhos que retêm a sujeira ainda restante;  

e) desinfecção: a água já esta limpa quando chega a esta etapa. Mas ela recebe 

ainda uma substância: o cloro, para eliminar os germes nocivos à saúde. O 

cloro residual serve também para garantir a qualidade da água nas redes de 

distribuição e nos reservatórios. 
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f) fluoretação: depois de receber tratamento completo, a água é fluoretada. A 

fluoretação consiste na aplicação de dosagens adequadas de um composto 

de flúor nas águas a serem distribuídas. 

O processo de tratamento de água realizado na ETA do IFMG-SJE é idêntico 

ao realizado pela COPASA, com exceção da fluoretação a qual não existe no IFMG-

SJE.  

Portella et al. (2003) descrevem que os coagulantes utilizados durante o 

processo de tratamento de água, sais de ferro e alumínio, devido as suas cargas 

desestabilizam as partículas coloidais em solução, formando flocos com tamanho 

suficiente para remoção. Segundo Tsutuya; Hirata (2001), estes flocos serão 

removidos por sedimentação, principalmente nos decantadores, sendo estes 

resíduos chamados de lodo de ETA. 

2.2  CARACTERÍSTICAS FÍSICO–QUÍMICAS DO LODO 

Para Ribeiro (2004) todo o estudo voltado para a caracterização do lodo tem o 

objetivo de conhecer as propriedades físicas e químicas do mesmo, com o intuito de 

propor soluções viáveis ao seu reaproveitamento e aplicações sob diferentes formas. 

Segundo Grandin et al. (1993) o lodo de ETA é constituído de resíduos 

sólidos orgânicos e inorgânicos provenientes da água bruta, tais como: algas, 

bactérias, vírus, partículas orgânicas em suspensão, colóides, areias, argila, siltes, 

cálcio, magnésio, ferro, manganês, etc. Silva; Bidone; Marques (2000) 

complementam a composição dos lodos com hidróxidos de alumínio em grande 

quantidade, proveniente da adição de produtos químicos e em alguns casos 

polímeros condicionantes utilizados no processo. 

Saron; Leite (2001) sugerem que a tecnologia usada no tratamento de água 

influencia as características dos lodos. Cordeiro (2000) propõe que sejam 

considerados a concentração, o tipo e o tamanho das partículas, além dos 

parâmetros tradicionais do saneamento. 

O potencial tóxico dos resíduos de ETAs depende principalmente do teor de 

metais presentes, além das características físico-químicas e das condições em que 

estes resíduos são dispostos. Outros fatores que também influenciam a toxicidade 
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são as reações sofridas durante o processo, forma e tempo de retenção, 

características do curso d’água, composição e impureza dos coagulantes e outros 

produtos químicos utilizados no tratamento da água (BARROSO; CORDEIRO, 

2001). 

Esses mesmos autores descrevem que alguns metais, como cobre, zinco, 

níquel, chumbo, cádmio, cromo e magnésio e, em especial, o alumínio presente no 

lodo de ETA possui ações tóxicas, podendo apresentar efeitos positivos ou 

negativos nas técnicas de tratamento, disposição final e, até mesmo, na reutilização 

destes resíduos. 

Richter (2001) fez uma análise química do lodo proveniente do tratamento de 

água com sulfato de alumínio na qual as principais características apresentadas 

foram: 15 - 40% de Al
2
O

3
.5H

2
O, 15 – 25% Matéria Orgânica (MO), 6 - 8 de pH e 30 – 

300 mg L-1 de demanda bioquímica de oxigênio (DBO). Já Portella et al. (2003) 

verificaram que o lodo apresentou umidade em torno de 87% e pH de 6,7. Pelas 

análises químicas e Difração de Raio X (DRX), foi detectado que os elementos com 

maior predominância são o alumínio, sílica e ferro, sendo o alumínio em maior 

quantidade com 22,8% do peso seco do lodo e os demais 13,42% e 7,98%, 

respectivamente. A análise química preliminar do lodo da ETA do IFMG-SJE, sem 

incluir o resíduo, encontrou-se: 5,09 dag Kg-1 de MO, 2,66 cmol dm-3 CTC efetiva, 

260 mg dm-3 de K, 1,70 cmol dm-3 de Ca2+, 0,30 cmol dm-3 de Mg2+, 0,4 de P, 1,49 

cmol dm-3 de H + Al e 0,00 cmol dm-3 de Al3+, (teores baixos de alumínio). 

Barbosa et al. (apud PORTELLA et al., 2002)1 realizaram estudos com lodo 

de ETAs situadas nas cidades de Araraquara e São Carlos, analisando pH, 

condutividade elétrica, oxigênio dissolvido (OD), dureza, turbidez, demanda química 

de oxigênio (DQO), série de sólidos, metais (Al, Cr, Fe, Ni, Pb, Cd, Zn, Mn, Cu) e 

nutrientes (N e P) nos períodos chuvoso e seco. Neste estudo pode ser observado  

que as variáveis que expressaram a influência do período com chuva foram: pH, 

turbidez, sólidos totais, sólidos suspensos, DQO, nitrogênio e fósforo. No caso dos 

metais, os que apresentaram concentrações elevadas foram o alumínio, ferro e 

manganês, justificado pelo aumento da dosagem de coagulantes utilizados pelo fato 

da água apresentar maiores concentrações de contaminantes e materiais 

______________  

1 BARBOSA, R. M. et. al. A Toxicidade de Despejos (lodos) de Estações de Tratamento de Água à 
Daphnia

 

similis (Ceadocera, Crustacea). In: CONGRESSO INTERAMERICANO DE ENGENHARIA 
SANITÁRIA, XXVII., 2000, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: AIDIS, 2000. 1 CD-ROM. 
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provenientes de carreamento de partículas dos solos. 

Segundo Figueiredo; Nuvolari (2002) os elementos potencialmente tóxicos 

(EPTs), presentes no lodo estudado por eles são: arsênio (As), cádmio (Cd), cromo 

(Cr), cobre (Cu), chumbo (Pb), níquel (Ni), selênio (Se), zinco (Zn) e molibdênio 

(Mo). Outros metais também foram detectados: alumínio (Al), bário (Ba), cálcio (Ca), 

ferro (Fe), magnésio (Mg), manganês (Mn), potássio (K), sódio (Na), titânio (Ti), e 

silício (Si). 

2.3  DEPOSIÇÃO E UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DE ETA 

Há várias maneiras de gerenciar os resíduos provenientes das ETAs, sendo 

extremamente importante encontrar alternativas compatíveis com as condições 

locais. A seleção da melhor opção ambientalmente praticável envolve a 

consideração de fatores econômicos, técnicos e sociais (RIBEIRO 2004). 

A maioria das estações de tratamento de água lança até hoje seus resíduos 

em um curso d’água mais próximo e, frequentemente, até mesmo no próprio 

manancial de captação da estação, causando inconvenientes ambientais como o 

aumento da quantidade de sólidos em suspensão, aumento de cor e turbidez, 

assoreamento, aumento da concentração de alumínio e da DQO. No entanto, as 

alterações das condições naturais do ambiente aquático, do solo e  os efeitos nos 

organismos que habitam os corpos receptores, causados pelo lançamento dos 

resíduos produzidos em ETAs, ainda não são suficientemente conhecidos 

(ANDREOLI, 2001). 

Para Ribeiro (2004) a necessidade de dispor o lodo de modo econômico e 

ambientalmente seguro é um requisito moderno. Os meios efetivos de deposição do 

lodo consistem naqueles de menor custo, que protejam o meio ambiente e 

mantenham a segurança operacional por longo período. A seleção da melhor opção 

ambientalmente praticável envolve a consideração de fatores sociais, econômicos e 

técnicos. 

De acordo com Figueiredo; Nuvolari (2002) o lodo de ETA utilizado não 

apresentaria riscos quanto à sua toxicidade, caso se quisesse utilizá-lo em solo 
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agrícola. No entanto, como os níveis de alumínio são relativamente elevados haveria 

necessidade de uma análise agronômica mais apurada. 

O teor de alumínio presente no lodo de ETA é considerado como fator 

limitante à sua utilização na agricultura (FIGUEIREDO; NUVOLARI, 2002; 

PORTELLA et al. 2003), 

2.4  PROPAGAÇÃO VEGETATIVA  

A propagação vegetativa, quando feita convencionalmente pelo processo de 

estaquia ou pela técnica de micropropagação, tende a facilitar a multiplicação de 

genótipos desejados. O processo de propagação vegetativa não inclui meiose, 

portanto, as brotações originárias das plantas matrizes são geneticamente idênticas 

aos da planta matriz (HIGASHI; SILVEIRA; GONÇALVES, 2000).  

Segundo Xavier; Wendling (1998) a técnica de miniestaquia consiste na 

utilização de brotações de plantas propagadas pelo método de estaquia 

convencional como fontes de propágulos vegetativos. 

O processo de reprodução vegetativa por miniestaquia consiste na formação 

de um mini jardim clonal por mudas (estacas retiradas de uma planta matriz) com 

aproximadamente 60 dias de idade. Faz-se a poda do ápice das brotações 

(miniestacas), que darão origem às mudas. Assim a parte basal da brotação da 

estaca podada constitui a minicepa, que fornecerá novas brotações (miniestacas) 

num período de 10 a 25 dias, para formação de outras mudas. Um a dois pares de 

folhas é recortado ao meio, visando evitar o excesso de transpiração, facilitar a 

chegada da água de irrigação ao substrato (evitar o efeito guarda-chuva) e evitar o 

recurvamento das miniestacas, em razão do peso da água de irrigação na superfície 

das folhas (MACIEL, 2008).  

Na miniestaquia, em geral, usam-se propágulos vegetativos com cerca de 4-8 

cm de comprimento, contendo um ou dois pares de folhas por miniestaca, 

dependendo da posição de coleta (ALFENAS et al., 2004). Segundo esse mesmo 

autor para fins práticos de manejo, a miniestaquia pode ser dividida em cinco 

fatores: sendo produção de brotos (tratos culturais na minicepa: irrigação, 

fertilização, toalete, ponto de coleta, controle de doenças e pragas, controle de 
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irradiação luminosa e temperatura), enraizamento, aclimatação à sombra, 

crescimento e rustificação a céu aberto.  

A coleta das minicepas no mini jardim clonal deve ser realizada de forma 

seletiva em períodos a serem definidos conforme vigor dos brotos. Após serem 

coletadas, as miniestacas são acondicionadas em recipientes com água, para que 

possam chegar ao local de enraizamento em perfeitas condições de vigor. O período 

entre a confecção das miniestacas e o seu estaqueamento no substrato, dentro da 

casa de vegetação, deverá ser o mais reduzido possível (FONTES, 2008).  

No processo de enraizamento, as estacas são colocadas em casa de 

vegetação (permanência de 15 - 30 dias), seguindo posteriormente para a casa de 

sombra (permanência de 10 - 15 dias), para aclimatação, e finalmente para pleno 

sol, onde serão rustificadas para posterior plantio comercial, conforme Xavier; 

Comério (1996). Os períodos de permanência das miniestacas em casa de 

vegetação dependem de diversos fatores como a época do ano, o clone/espécie 

envolvido e o estado nutricional da miniestaca (FONTES, 2008).  

Maciel (2008) relatou que os resultados conseguidos em pesquisas de 

propagação vegetativa por miniestaquia, até a data de sua pesquisa, indicavam a 

viabilidade do processo, porém, salientou serem os dados preliminares e restritos a 

um número pequeno de clones.  

2.5  TUBETES 

Tubete ou tubo de plástico rígido é um tipo de recipiente, ou seja, local no 

qual é colocado o substrato para introduzir a muda, sendo introduzida uma muda por 

tubete (WENDLING; GATTO, 2001). Segundo Carneiro (1985), o tubete é levemente 

cônico, de seção circular ou quadrática, com frizos internos que direcionam o 

sistema radicular para o seu fundo, evitando com isso, o crescimento em espiral das 

raízes. Existem tubetes de variadas dimensões no mercado. Entre os de seção 

circular o mais utilizado é o com volume de 50 cm3 com 04 ou 06 frizos e para os de 

seção quadrática 56 cm3 com 04 estrias. 

O recipiente tem diversas funções biológicas e operacionais na produção de 

mudas, dentre elas destacam-se: proteger a muda contra danos mecânicos, moldar 



   
18 

as raízes evitando o enovelamento e facilitar o manuseio da muda no viveiro e no 

plantio (WENDLING; GATTO, 2001; ALFENAS et al., 2004).  

Dentre as várias características dos recipientes citadas por esses mesmos 

autores, as mais relevantes aos presentes objetivos são: 

a) forma: que influência na forma de crescimento da raiz (espiralado, enovelado, 

etc.); 

b) a dimensão: que é a combinação entre a altura e o diâmetro, resultando no 

volume do recipiente. Esse volume influenciará no preço de produção e no 

crescimento da muda. 

Como vantagens do tubete pode-se mencionar: possibilidade de reutilização, 

propicia operações ergonomicamente corretas, menor ataque de pragas e doenças, 

menor custo, etc. Como desvantagens destacam-se: custo de implementação 

elevado, necessidade de lavagem e desinfecção para sua reutilização e 

necessidade de um manejo mais refinado (WENDLING; GATTO, 2001).  

2.6  SUBSTRATO 

Kämpf (apud AMARAL, 2007)2 define substrato como sendo o meio físico onde 

se desenvolvem as raízes das plantas cultivadas fora do solo. O substrato pode ser 

formado por um material ou a mistura de diversos materiais, mas não existe um 

substrato puro que atenda todas as necessidades da planta, sendo assim, o que se 

utiliza é a mistura de diversos materiais para se formar o substrato como sugerido por 

Martinez (apud AMARAL, 2007)3. Essa mistura deve apresentar propriedades físicas, 

químicas e microbiológicas que atendam ao máximo as exigências da planta. 

Segundo Minami (apud AMARAL, 2007)4 o substrato regula a disponibilidade de 

nutrientes e água para as raízes, permite a troca gasosa e fornece sustentação para 

as plantas. 
_______________________

 

2 Kämpf, A. N. Seleção de materiais para uso como substrato. In Kämpf, A. N., Fermino, M. H., 
Substratos para Plantas: a base da produção vegetal em recipientes. 1 ed., Porto Alegre: Gênesis, 
2000b. 
 3 Martinez, P. F. Manejo de substratos para horticultura. In: Fulani, A.M.C. et al. Anais III ENSUB -
Caracterização, manejo e qualidade de substratos para produção de plantas, 2002. 
4 Minami, K. Adubação em substrato. In Kämpf, A. N., Fermino, M. H., Substratos para Plantas: a 
base da produção vegetal em recipientes. 1 ed., Porto Alegre: Gênesis, 2000.  
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Os substratos podem ter origem animal (esterco, farinha de sangue, farinha 

de chifre), mineral (vermiculita, argila expandida, calcário, cinasita, areia, granito, 

perlita, pedra pomes, terra), sintética (isopor, lã de rocha, espuma fenólica,  

plantmáx, bioplant) e vegetal (turfa, serragem, acículas de pinus, esfagno, carvão, 

bagaços, fibra de coco, fibra de xaxim, tortas, cascas de árvores, casca de arroz 

carbonizada ou natural, casca de café). Também podem ser utilizados: lodo de 

esgoto, composto de lixo domiciliar urbano, vermicomposto (RIBEIRO et al., 2001; 

GUENJI, 2003). 

Segundo Minami (apud AMARAL, 2007)4 a produção de mudas em substrato 

é vantajoso por possibilitar o cultivo em áreas restritas com melhor monitoramento 

da irrigação e adubação e deste poder ser manuseado. 

É esperado como característica de um substrato, ser de fácil disponibilidade, 

baixo custo, possuir boa capacidade de retenção de água e boa drenagem, ser 

isento de propágulos de plantas daninhas e microorganismos nocivos, não deve 

possuir substâncias tóxicas, deve apresentar estabilidade físico-química e ser 

inodoro (ALFENAS et al., 2004).   

Para Martinez (apud AMARAL, 2007)3 a escolha do substrato a ser usado 

dependerá do local onde se encontra o viveiro, do preço do produto e de suas 

características.  Esse mesmo autor divide as características do substrato em físicas, 

químicas e microbiológicas e as caracteriza da seguinte maneira: 

a) físicas: descrevem seu comportamento em relação à porosidade, determinação 

das frações sólida, líquida e gasosa e quantidade de água e de ar que será 

disponível à planta. Estas características influenciam na absorção e nutrição da 

planta e respiração radicular. As características físicas dos substratos são a 

densidade, a porosidade, a retenção de umidade e arejamento; 

b) químicas: estão relacionadas à disponibilidade de nutrientes para a planta. A 

atividade química baixa ou nula do substrato pode proporcionar a não alteração 

da solução de nutrientes, mantendo seu equilíbrio iônico. As características 

químicas do substrato são CTC (capacidade de troca catiônica), a condutividade 

elétrica (relacionada com a salinidade do substrato), pH (potencial 

hidrogeniônico) e nutrientes minerais necessários para o desenvolvimento da 

planta (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Co, Zn); 
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c) microbiológicas: estão relacionadas com os microrganismos presentes nele. Um 

substrato ideal deve ser isento de fitopatógenos e possuir uma biota que melhore 

o desempenho do sistema radicular da planta. 



   
21 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

O experimento foi instalado em casa de vegetação do viveiro de produção de 

mudas da empresa CENIBRA, localizado no município de Belo Oriente, próximo a 

cidade de Ipatinga e da BR-381. Este estudo foi conduzido no período de março de 

2009 a maio de 2009. O lodo foi coletado na ETA do IFMG – SJE no período de 

fevereiro a dezembro de 2008. 

A coleta do lodo foi realizada manualmente, uma vez ao mês, com auxílio de 

uma pá e baldes plásticos para o transporte e deposição desse lodo em uma caixa 

de cimento amianto de 1000 L, onde este desidratou a pleno sol por 4 a 5 dias 

(apêndice I). Após este processo todo o material coletado foi homogeneizado, seco 

em estufa a 70°C por 72 horas (apêndice II). Em seguida procedeu-se a redução da 

granulometria do lodo com auxílio de um pilão de madeira e peneira de 10 mesh 

para padronização. O material foi acondicionado em 03 baldes plásticos de 10 L e 

enviado à CENIBRA (apêndice II). No viveiro da empresa foram feitas as misturas 

(m/m) do lodo ao substrato utilizado por ela na época do experimento (vermiculita, 

palha de arroz carbonizada e fibra de coco 2/2/1 v/v/v) constituindo assim os 

tratamentos apresentados no quadro 1 e no apêndice III. 

Tratamento Composição (%) 

T1 substrato 100 (testemunha) 

T2 substrato 90 + lodo 10 

T3 substrato 80 + lodo 20 

T4 substrato 70 + 30 de lodo 

T5 substrato 60 + lodo 40 

T6 substrato 50 + lodo 50 

T7 substrato 40 + lodo 60; 

T8 substrato 30 + lodo 70 

T9 substrato 20 + lodo 80 

T10 substrato 10 + lodo 90 

T11 lodo 100 

Quadro 01: diferentes concentrações do substrato utilizado pela CENIBRA (vermiculita, palha de 
arroz carbonizada e fibra de coco 2/2/1 v/v/v) e do lodo da ETA do IFMG –Campus São João 
Evangelista. 
Fonte: Os Autores 



   
22 

Para realizar a mistura utilizaram-se sacolas plásticas. Cada tratamento foi 

submetido à análise química no Laboratório de Análises da CENIBRA onde foram 

avaliados os teores de Ca, P, K, Mg, Zn, Fé, Mn, Cu, Al, pH e MO. 

Usou-se tubete plástico, cilíndrico, com 4 estrias, 33 mm de diâmetro externo, 

27 mm de diâmetro interno, 125 mm de altura e  50 cm3 de volume, o enchimento foi 

manual. 

O clone utilizado foi o 1274. As estacas com um par de folhas septadas a 1/3 

do seu comprimento tiveram as suas bases cortadas em bisel simples e introduzidas 

em tubetes contendo as misturas supracitadas. 

A irrigação e adubação foram feitas de acordo com os procedimentos 

utilizados pela empresa: 

a) irrigação: até 15 dias por aspersão tipo fogger, dos 15 aos 45 dias, por imersão. 

b) adubação: superfosfato simples 7 kg m-3, sulfato de amônio 0,695 kg m-3, cloreto 

de potássio 0,208 kg m-3, sulfato de zinco 0,014 kg m-3, sulfato de cobre 0,014 kg 

m-3, sulfato de manganês 0,014 kg m-3, ácido bórico 0,021 kg m-3; sendo que o 

primeiro foi aplicado de forma direta e os demais via solução. 

Foram avaliados no sistema radicular o comprimento e a matéria seca de 

raízes; na parte aérea o comprimento, o número de folhas e a matéria seca aos 45 

dias de cultivo. 

A sobrevivência das mudas foi avaliada aos 30 dias (apêndice IV). A altura da 

parte aérea e o diâmetro do colo foram avaliados aos 45 dias. As medidas foram 

tomadas no ponto de inserção da muda no tubete, usando escala graduada e 

paquímetro manual. 

Após as medições, as mudas foram acondicionas em sacos de papel, 

colocadas em uma caixa de isopor e transportadas para o IFMG – SJE, onde foram 

realizadas as demais medições. No Instituto as mudas foram septadas, separando 

em parte aérea e sistema radicular e colocadas em sacos de papel separados por 

tratamento. Concomitantemente à separação das partes da muda, foi feitas a 

contagem do número de folhas e a medição do comprimento de raiz com uma régua 

graduada. 

Para determinação da massa seca da parte aérea o material coletado foi seco 

em estufa a 70°C, até peso constante e depois pesado em uma balança de precisão 

de 0,0001 g. Para determinação da massa seca de raiz, o material foi seco em 

temperatura ambiente por 24 horas para desprendimento do substrato, que foi feito 
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manualmente; os demais procedimentos foram idênticos aos realizados para 

determinação da massa seca da parte aérea.  

Foi utilizado o Delineamento Inteiramente Casualizados (DIC), com 48 

repetições para cada tratamento. Os dados foram submetidos a analise de variância 

(ANOVA), aplicou-se o teste Tukey para avaliar as diferenças entre as médias, o 

nível de significância foi de 5%. As médias de massa seca da parte aérea e da raiz 

foram calculadas dividindo-se o peso de todo o tratamento pelo número de 

repetições deste, e não medindo cada repetição como nas demais medidas 

realizadas, em função disso, seus dados foram trabalhados com estatística 

descritiva. 

Os cálculos estatísticos foram realizados nos softwares SAEG (1993) e 

MICROSOFT EXCEL  (2000). 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizada uma análise química preliminar do lodo da ETA do IFMG-SJE, 

antes da instalação do experimento. Apenas do lodo que se forma na parede dos 

decantadores e floculadores. Nesta análise foram encontrados 5,09 dag Kg-1 de MO. 

O teor de alumínio foi insignificante, ao contrário dos valores encontrados por 

Barroso; Cordeiro (2001) e Richter (2001) que analisaram tanto o lodo quanto o 

resíduo dos decantadores de ETA como um composto único. 

4.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

A composição química das misturas utilizadas como substrato em cada 

tratamento se encontra na Tabela 1. Observa-se que o teor de alumínio foi maior na 

testemunha que nas misturas contendo lodo de ETA e até mesmo no substrato 

composto unicamente pelo lodo. As baixas concentrações desse elemento no lodo 

alcançadas no presente estudo se devem à metodologia de coleta, uma vez que foi 

coletado apenas o lodo que se forma na parede dos floculadores e do decantador e 

não associando-o ao lodo depositado no fundo do decantador onde a concentração 

de alumínio é alta. 

Tabela 1: resultado da análise química dos substratos utilizados nos tratamentos 

Trat.

 

pH Matéria

 

P K Ca Mg Al Zn Cu Fe Mn P 

 

em 
Água 

Orgânic
a          

Reman.

  

1:2,5 dag 
dm-3 

mg  
dm-3 

mg 

 

dm-3

 

Cmolc 

 

dm-3 
Cmolc 

 

dm-3 
Cmolc 

 

dm-3 
mg 

dm-3 
mg  

dm-3 
mg  

dm-3 
mg 

 

dm-3

 

mg  
dm-3 

T1 6,51 6,06 845,88

 

1018

 

13,22

 

1,87 0,95 10,54

 

5,261

 

31 37,7

 

78,7 
T2 6,38 9,88 440,16

 

956 14,13

 

0,97 0,19 9,86 4,214

 

67 82,8

 

42,5 
T3 6,37 5,57 549,45

 

1143

 

13,60

 

8,42 0,03 13,98

 

4,455

 

71 162,1

 

26,4 
T4 6,44 5,52 384,09

 

940 11,28

 

7,44 0,01 12,08

 

3,322

 

71 197,5

 

21,2 
T5 6,52 5,52 235,49

 

769 10,16

 

6,60 0,06 10,09

 

2,627

 

79 250,0

 

11,8 
T6 6,61 4,13 181,45

 

504 9,97 6,10 0,04 9,57 2,248

 

89 345,4

 

13,9 
T7 6,69 5,21 77,39

 

737 8,49 5,30 0,09 8,61 1,366

 

89 351,9

 

4,5 
T8 6,75 6,94 36,60

 

566 8,41 4,08 0,01 7,66 1,080

 

66 560,3

 

3,1 
T9 6,81 9,68 13,13

 

172 6,72 3,13 0,03 5,04 0,507

 

55 701,4

 

0,6 
T10 6,81 9,06 3,61 303 4,54 1,83 0,02 4,35 0,270

 

50 753,5

 

0,0 
T11 6,89 11,04 0,25 53 3,06 0,40 0,03 2,79 0,192

 

44 601,3

 

0,0 
Fonte: Os autores 
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4.2  SOBREVIVÊNCIA 

A porcentagem média de sobrevivência das estacas foi de 85,41%, avaliada 

aos 30 dias, bem mais alta que as encontradas por Freitas et al. (2006) com clones 

de E. grandis avaliadas aos 26 dias. Como mostra a Figura 1 o tratamento T9 

(substrato 20% + lodo 80%) foi o que apresentou melhor resultado com 95,83% de 

sobrevivência, e com menor potencial se encontra o tratamento T3 (substrato 80% + 

lodo 20%) com 77,08%. De maneira geral, o comportamento foi homogêneo em 

todos os tratamentos com desvio padrão de 4,9%. Essa homogeneidade e os altos 

índices de sobrevivência podem ser reflexo do tipo de propagação utilizada no 

experimento que tem por característica a homogeneidade das mudas e o alto índice 

de porcentagem de sobrevivência do clone utilizado em torno de 90%.  
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Figura 1: Porcentagem de sobrevivência das estacas nos diversos tratamentos  
Fonte: Os autores 

4.3  PARTE AÉREA 

Quanto ao número de folhas o tratamento T4 (substrato 70% + 30% de lodo) 

apresentou-se com maior média, mas, diferiu-se estatisticamente apenas do 
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tratamento T11 (lodo 100%) que por sua vez também apresentou diferença 

significativa em relação aos tratamentos T7 (substrato 40% + lodo 60%) e o T1 

(substrato 100%). Não houve mais nenhuma outra diferença significativa (Tabela2). 

Conforme apresentado na Tabela 3, quanto à altura da parte aérea apenas os 

tratamentos T9, T10 (substrato 10% + lodo 90%) e T11 diferiram da testemunha que 

teve os melhores resultados com uma média de 20,16 cm. Pode-se atribuir a esses 

resultados tão homogêneos à composição química dos substratos formados da 

mistura do lodo até a concentração de 70% (m/m) por apresentar características 

muito parecidas com a do substrato utilizado pela CENIBRA. Os índices de 

incremento em altura dos tratamentos T1 ao T9 foram superiores aos valores 

encontrados por Maeda et al. (2007) que, trabalhando com muda de E. badjensis 

avaliados aos 103 dias após semeadura, conseguiram 18,2 cm como melhor 

resultado, Lopes (2005) trabalhando com mudas de E. urophylla avaliadas aos 90 

dias encontrou média de 18,23 cm. Essa superioridade pode ser advinda da 

diferença entre a espécie trabalhada pelos autores citados e a utilizada no presente 

estudo, além desses autores terem utilizado mudas de origem seminífera.   

Tabela 2: Médias do número de folhas das mudas de E. “Urograndis” submetidas às diversas 
concentrações de lodo de ETA 

TRATAMENTO MEDIAS  
     4 20.4324 A 
     7 20.4000 A 
     1 19.3750 A 
     6 19.1389 A B 
     2 17.6944 A B 
     9 17.4762 A B 
     8 17.0250 A B 
     5 16.5263 A B 
    10 16.3793 A B 
     3 14.8485 A B 
    11 12.3200    B 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo 
teste tukey. 
Fonte: Os autores 

Tabela 3: Médias da altura da parte aérea das mudas de E. “Urograndis” submetidas às diversas 
concentrações de lodo de ETA 
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Médias seguidas pelas mesmas letras não diferem estatisticamente entre si ao nível de 5 % de 
significância pelo teste                      Tukey. 
Fonte: Os autores 

Alguns dos tratamentos que tiveram incremento em altura entre os menores 

como o T3 e o T9, apresentaram bom desenvolvimento do diâmetro do colo 

alcançando bons índices. Isso pode ser uma resposta às diferentes concentrações 

de substrato.  

A melhor média de diâmetro do colo novamente foi do T1 que se diferiu 

apenas do T7, T10 e T11(tabela 4). Os diâmetros do colo encontradas foram pouco 

inferiores aos encontrados por Krolow (2007) que trabalhou com mudas seminíferas 

de E. grandis avaliadas aos 90 dias, e por Lopes (2005) trabalhando com mudas 

seminíferas de E. urophylla e E. camaldulensis avaliadas também aos 90 dias.  

Tabela 4: Médias do diâmetro do colo das mudas de E. “Urograndis” submetidas às diversas 
concentrações de lodo de ETA 

TRATATAMENTO MEDIAS

  

     1 2.3575     A 
     4 2.1730 A B 
     2 2.1583 A B 
     9 2.1524 A B 
     3 2.1485 A B 
     6 2.1306 A B 
     5 2.1158 A B 
     8 2.1125 A B 
     7 2.0625       B C

 

    10 1.9655       B C

 

    11 1.7760          C

 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo 
teste tukey. 
Fonte: Os autores 

Quanto ao peso da massa seca da parte aérea conforme apresentado na 

Figura 2, a melhor média desse parâmetro é do tratamento T1 com 0,6795 g/muda e 

o menor rendimento foi do tratamento T11 com 0,2879 g/muda. A média geral foi de 

TRATAMENTO MEDIAS

  
     1 20.1650 A 
     2 19.1617 A B 
     4 19.0735 A B 
     6 18.9744 A B 
     5 18.7105 A B 
     8 18.3650 A B 
     7 18.1850 A B 
     3 18.1461 A B 
     9 17.2429    BC 
    10 14.5552       C D 
    11 11.0960         D 
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0,5505 g/muda com desvio padrão de 0,1088 g/muda, indicando uma grande 

variabilidade. Os valores estiveram próximos aos encontrados por Freitas et al. 

(2006) em mudas clonais de E. grandis com 90 dias. 
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Figura 2: Massa seca da parte aérea (g/muda) das mudas de E. “Urograndis” submetidas às diversas 
concentrações de lodo de ETA  
Fonte: Os autores 

4.4  SISTEMA RADICULAR 

Quanto ao comprimento de raiz não houve diferença significativa entre os 

tratamentos. A única exceção foi o tratamento T11 que teve resultado inferior aos 

demais (Tabela 5). Essa igualdade pode ser atribuída ao fato de os recipientes 

utilizados no experimento terem impedido que as mudas emitissem raízes além de 

sua extensão, uma vez que aquelas que conseguem ultrapassar seu tamanho são 

oxidadas, cessando seu crescimento pela ação do oxigênio presente no ar. O 

tratamento T11 teve uma média menor porque, provavelmente, o substrato com 

100% de lodo pode ter oferecido uma maior resistência física à penetração da raiz. 

Resultados de massa seca de raiz mostram um comportamento diferente dos 

demais parâmetros, onde o tratamento T1 apresentou sempre os melhores 

resultados. Neste parâmetro os melhores resultados foram obtidos nos tratamentos 

T8 (substrato 30 + lodo 70), T7 e T6 (substrato 50% + lodo 50%) com 0,359 g/muda; 

0,3335 g/muda e 0,3125 g/muda respectivamente,  e como esperado, em função de 
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ter obtido a menor média de comprimento de raiz, o tratamento T11 foi que 

apresentou menor média com 0,11 g/muda (Figura 3). Os valores encontrados em 

todos os tratamentos, exceto o T10 e T11 foram semelhantes aos observados por 

Lopes (2005) trabalhando com mudas de E. urophylla e avaliadas aos 90 dias após 

a semeadura.  

Tabela 5: Médias do comprimento de raiz das mudas de E. “Urograndis” submetidas às diversas 
concentrações de lodo de ETA 

TRATAMENTO MEDIAS  
1 11.4875 A 
9 11.4762 A 
2 11.2500 A 
8 11.1550 A 
5 11.1184 A 
3 11.0455 A 
7 10.9375 A 
6 10.3472 A 
4 10.3378 A 
10 9.6552 A 
11 6.6200     B 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente ao nível de 5% de significância pelo 
teste tukey. 
Fonte: Os autores  
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Figura 3: Massa seca da raiz (g/muda) das mudas de E. “Urograndis” submetidas às diversas 
concentrações de lodo de ETA.  
Fonte: Os autores 
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5 CONCLUSÃO 

A utilização do lodo de ETA como composto de substrato na produção de 

mudas de E. “Urograndis”, associado ao composto utilizado pela CENIBRA, por 

miniestaquia é viável técnica, econômica e ambientalmente, em concentrações até 

50%, tornando-se assim uma alternativa para utilização desse lodo o que evitaria 

sua deposição nos cursos d’água. 

Para ser utilizado como substrato na produção de mudas, o lodo deve ser 

coletado apenas nas paredes dos floculadores e decantadores. 
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6 SUGESTÕES 

Sugere-se que sejam feitas novas pesquisas a fim de testar a viabilidade da 

utilização do lodo na produção de mudas de clones com menores taxas de 

enraizamento, com outras espécies de Eucaliptus e com outras formas de 

propagação. 
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APÊNDICE I: COLETA MANUAL DO LODO 
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Figura 4: Etapas no processo de coleta manual do lodo na ETA da IFMG-SJE (A). Floculador (B) e 
decantador (C) antes da coleta. Início da coleta no floculador (D) e decantador (E), instrumentos (pá e 
balde, F) utilizados para a remoção do lodo e caixa de amianto para a deposição do lodo e 
conseqüente desidratação (G).  
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APÊNDICE II: DESIDRATAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DO LODO 

 

Figura 5: Estufa utilizada na desidratação do lodo 

 

Figura 6: Baldes plásticos de 10 kg utilizados para acondicionamento e transporte do lodo 
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APÊNDICE III: TRATAMENTOS 

 

a: Tratamento 1 

 

b: Tratamento 2 

 

c: Tratamento 3 

 

d: Tratamento 4 

 

e: Tratamento 5 

 

f: Tratamento 6 
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g: Tratamento 7 

 

h: Tratamento 8 

 

i: Tratamento 9 

 

j: Tratamento 10 
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k: Tratamento 11 

Figura 7: Substratos resultantes das misturas do lodo da ETA ao substrato utilizado pela CENIBRA, 
com concentrações crescentes de 0 a 100% em escala de 10 sendo o tratamento T1 0 % (a) e o 
tratamento T11 100% (k) de lodo. 
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APÊNDICE IV: MUDAS DE E. “UROGRANDIS” AOS 30 DIAS DE IDADE 

CULTIVADAS EM SUBSTRATO COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES DE 

LODO DE ETA 

  

Figura 8: Parte aérea das mudas de E. urograndis (clone 1274), com 30 dias de idade, cultivadas em 
substrato com diferentes concentrações de lodo de ETA. 

 

Figura 9: Mudas de E. urograndis (clone 1274), com 30 dias de idade submetidas aos tratamentos 
T11 (100% lodo) e T1 (testemunha) respectivamente. 

T1

 

T11
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E
Figura 10: sistema radicular de E. urograndis (clone 1274 ), com 30 dias cultivadas em substrato com 
diferentes concentrações de lodo de ETA. A) tratamento T11 100% de lodo, B) tratamento T1 
testemunha (substrato utilizado pela empresa CENIBRA); C) (T2) 90% de substrato + 10% de lodo, 
(T3) 80% de substrato + 20% de lodo, (T4) 70% de substrato + 30% de lodo; D) (T5) 60% de 
substrato + 40% de lodo, (T6) 50 % de substrato + 50% de lodo, (T7) 40% de substrato + 60% de 
lodo; E) (T8) 30% de substrato + 70% de lodo, (T9) 20% de substrato + 80% de lodo e (T10) 10% de 
substrato + 90% de lodo.    

T4

 

T3

 

T2

 

T5

 

T6

 

T7

 

T8

 

T9

 

T10

T11 T1

 



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

