
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS 
GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA (IFMG-SJE)
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SILVICULTURA

FERNANDO ELAIR VIEIRA SANTOS; JOSIMAR MENDES ARAÚJO; WALLISON 
CLEUTON ANDRADE

UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO DE LIXO URBANO EM SUBSTRATO 
PARA PRODUÇÃO DE MUDAS  DE EUCALYPTUS UROPHYLLA

SÃO JOÃO EVANGELISTA – MINAS GERAIS
DEZEMBRO DE 2010



FERNANDO ELAIR VIEIRA SANTOS; JOSIMAR MENDES ARAÚJO; WALLISON 
CLEUTON ANDRADE

UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO DE LIXO URBANO EM SUBSTRATO 
PARA PRODUÇÃO DE MUDAS  DE EUCALYPTUS UROPHYLLA

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso 
apresentado  ao  Curso  Superior  de 
Tecnologia em Silvicultura, do IFMG 
–  Campus  São  João  Evangelista  – 
MG, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Tecnólogo em 
Silvicultura.
Orientador:  Prof.  Dr.  Claudionor 
Camilio da Costa

SÃO JOÃO EVANGELISTA – MINAS GERAIS
DEZEMBRO DE 2010



FICHA CATALOGRÁFICA

ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO
INSTITUTO FEDERAL MINAS GERAIS – CAMPUS SÃO JOÃO 

EVANGELISTA

S237u      SANTOS, Fernando Elair Vieira  
                   Utilização do composto de lixo urbano em substrato para 

produção  de  mudas  de  Eucalyptus  urophylla./  Fernando  Elair 
Vieira Santos; Josimar Mendes Araújo; Wallison Cleuton Andrade. 
São João Evangelista, MG: IFMG-Campus São João Evangelista, 
2010. 

                   38p.

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (graduação) apresentado 
ao Instituto Federal Minas Gerais – Campus São João Evangelista 
– IFMG, Curso de Tecnologia em Silvicultura, 2010. 

                    Orientador: Prof. Dr. Claudionor Camilo da Costa

1.  Composto  de  lixo  urbano  em  substrato.  2.  Substrato  para 
produção  de  mudas  de  Eucalyptus  urophylla .  3.  Eucalyptus 
urophylla.  I.  Instituto Federal Minas Gerais – Campus São João 
Evangelista. Curso de Tecnologia em Silvicultura. II. Título.

CDD 634.46



FERNANDO ELAIR VIEIRA SANTOS; JOSIMAR MENDES ARAÚJO; WALLISON 
CLEUTON ANDRADE

UTILIZAÇÃO DE COMPOSTO ORGÂNICO DE LIXO URBANO EM SUBSTRATO 
PARA PRODUÇÃO DE MUDAS  DE EUCALYPTUS UROPHYLLA

Trabalho  de  Conclusão  de  Curso 
apresentado  ao  Curso  Superior  de 
Tecnologia em Silvicultura, do IFMG 
–  Campus  São  João  Evangelista  – 
MG, como parte dos requisitos para 
obtenção do título de Tecnólogo em 
Silvicultura.

Aprovada, em ____ de ____________ de 2010.

COMISSÃO EXAMINADORA

Prof. Dr. Claudionor Camilo da Costa - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista (Orientador).

Profª Esp. Ana Carolina Ferraro - Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais – Campus São João Evangelista.

Prof. Dr. Aderlan Gomes da Silva - Instituto Federal de  Educação, Ciência e 
Tecnologia de Minas Gerais –  Campus São João Evangelista.



Dedico este trabalho a Deus, aos meus pais, Elair e Maria Santos, por tudo 

que  me  deram.  Aos  meus  irmãos,  Fabiano,  Patrícia,  Francélio  e  Paloma  pelo 

incentivo. Colegas de turma pelo apoio. Amigos e os amigos de república pela força.

Dedico a Deus, aos meus pais, José Afonso e Maria do Rosário, pelo amor e 

educação, a minha irmã Fernanda, aos meus familiares, a todos meus amigos em 

especial Herbert Ferreira (vulgo Dodó) e Lásaro Lino pelo companheirismo e apoio 

nas horas de alegria e tristeza. Às pessoas que compartilham da minha vida, onde 

quer que estejam, merecem a minha lembrança. Por fim a todos os colegas de curso 

com as quais tive o prazer de conviver durantes esses 3 anos.

Mais um futuro tão distante que chegou. E agora, outro que desponta. A luta 

foi grande. Agradeço a Deus por ter me dado vida e saúde para chegar até aqui. Aos 

meus  pais,  Neuza  e  Geraldo,  por  terem  enfrentado  grandes  obstáculos  e  não 

medirem esforços para realização dos meus sonhos. Aos meus irmãos Wállida e 

Wárlley  pela  compreensão.  Aos  parentes  e  amigos  que  de  alguma  forma 

contribuíram, para está conquista. Muito obrigado... a todos vocês!!!



AGRADECIMENTOS

A Deus, pelo dom da vida. 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFMG – SJE), pela 

oportunidade de realizar um curso de Graduação.

A todos os professores, em especial ao prof. Dr. Aderlan Gomes da Silva e 

prof. Dr. Claudionor Camilo da Costa por toda paciência, dedicação e que sempre 

dispuseram  de  parte  dos  seus  tempos  para  prestarem  os  esclarecimentos  que 

solicitamos.

.



SANTOS, Fernando Elair Vieira; ARAÚJO, Josimar Mendes; ANDRADE, Wallison 
Cleuton. Utilização de composto orgânico de lixo urbano em substrato para 
produção de mudas  de Eucalyptus urophylla. São João Evangelista, MG: IFMG - 
Campus São João Evangelista,  2010. Orientador: Prof. Dr. Claudionor Camilo da 
Costa.

RESUMO

Este trabalho teve por objetivo  testar a viabilidade da utilização de composto de 
Resíduo Sólido Orgânico Urbano (R.S.O.U) da usina de triagem da cidade de São 
João  Evangelista  na  composição  do  substrato  para  produção  de  mudas  de  E. 
urophylla. O método de propagação utilizado foi por sementes  em tubetes de seis 
estrias de 50 cm³. O experimento foi montado em casa de vegetação do viveiro de 
produção de mudas do  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de 
Minas Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG-SJE) no período de abril a 
junho  de  2010,  em  Delineamento  Inteiramente  Casualizado  (DIC),  com  6 
tratamentos e 10 repetições. 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  composto  de  R.S.O.U  não  se  mostrou  viável  como 
substrato para a produção de  E. urophylla, pois com a adição deste composto no 
substrato houve redução em comparação com a testemunha em quase todos os 
parâmetros avaliados, exceto o comprimento de raiz.

Palavras-chave: Substrato, Composto de R.S.O.U, E.  urophylla.



SANTOS, Fernando Elair Vieira; ARAÚJO, Josimar Mendes; ANDRADE, Wallison 
Cleuton. Use  of  organic  compound  in  substrates  with  urban  waste  for 
production of seedlings Eucalyptus urophylla. São João Evangelista, MG: IFMG 
- Campus São João Evangelista, 2010. Advisor: Teacher Dr. Claudionor Camilo da 
Costa.

ABSTRACT

This study aimed to test the feasibility of using Compost Urban Organic Solid waste 
(UOSR) the sorting plant of the city of  Sao João Evangelista in the substrate for 
seedlings of E. urophylla. The method was used for seed propagation in tubes of six 
streaks of 50 cm3. The experiment was performed in a greenhouse nursery seedling 
production from the  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas 
Gerais – Campus São João Evangelista (IFMG-SJE)   in the period April  to June 
2010, in a randomized design (CRD) with 6 treatments and 10 replicates.  It  was 
evaluated the percentage of survival, shoot height, stem diameter, shoot dry weight, 
root  dry  mass  and  root  length.  The  compound  of  UOSR was  not  feasible  as  a 
substrate  for  the  production  of  E.  urophylla,  because  with  the  addition  of  this 
compound  in  the  substrate  was  reduced  compared  with  control  in  almost  all 
parameters except root length.

Key words: Substrate, Compound UOSR, E. urophylla.
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1 INTRODUÇÃO

O crescimento populacional urbano favorece inevitavelmente o aumento na 

cadeia  produtiva  agrícola  e  industrial,  devido  ao  maior  consumo  de  produtos 

agrícolas  e  industrializados,  aumentando  consideravelmente  a  quantidade  de 

resíduos sólidos e líquidos produzidos pelo homem. Isto se constitui  em um dos 

principais  problemas  ambientais  enfrentados  pela  humanidade,  que  se  agrava 

principalmente, pela reduzida disponibilidade de áreas aptas para sua disposição 

final (LANGE et al., 2002).

Problemas ambientais seriam reduzidos caso fosse possível utilizar o Resíduo 

Sólido Orgânico Urbano (R.S.O.U.) na agricultura, ocorrendo economia e melhoria 

da qualidade de vida. As propriedades físicas e químicas do solo, como a agregação 

das  partículas,  a  porosidade,  a  retenção  de água,  a  condutividade  hidráulica,  a 

capacidade de campo e a fertilidade são favorecidas pelo uso de matéria orgânica. 

Esses fatores importantes para a melhoria das condições dos solos agricultáveis 

podem  ainda  tornar  os  solos  pobres  de  baixa  sustentabilidade  produtiva, 

economicamente viáveis (KIEHL, 1985).

A compostagem de resíduos orgânicos é um dos métodos mais antigos de 

reciclagem,  durante  o  qual  a  matéria  orgânica  é  transformada  em  fertilizante 

orgânico.  Além de  ser  uma solução  para  os  problemas  dos  resíduos  sólidos,  o 

processo de compostagem proporciona o retorno de matéria orgânica e nutrientes 

ao solo. Este processo é resultado da decomposição biológica aeróbia do substrato 

orgânico,  sob  condições  que  permitam  o  desenvolvimento  natural  de  altas 

temperaturas,  com  formação  de  um  produto  suficientemente  estável  para 

armazenamento e aplicação ao solo,  sem efeitos ambientais indesejáveis,  porém 

este processo é demorado levando até uma centena de dias para a estabilização.

O êxito na formação de florestas de alta produtividade, em grande parte, da 

qualidade  das  mudas  plantadas,  que  além  de  terem  que  resistir  às  condições 

adversas encontradas  no  campo,  após  o  plantio,  deverão  sobreviver  e,  por  fim, 

produzir árvores com crescimento volumétrico economicamente desejável (GOMES 

et al., 1991).

Segundo Longo  (1987) a utilização da matéria orgânica como componente 

principal na produção de mudas, permite que as plantas cresçam mais resistentes e 
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fortes,  restaurando  ainda  o  ciclo  biológico  natural  do  solo,  fazendo  com que se 

reduzam  de  maneira  significativa  as  infestações  de  pragas,  diminuindo 

consequentemente as perdas e as despesas com agrotóxicos.

Sabe-se que a produção de mudas florestais, em quantidade e qualidade, é 

uma das fases mais importantes para o estabelecimento de povoamentos florestais, 

com grande repercussão sobre a produtividade. Muitos trabalhos têm sido realizados 

no sentido de melhorar  a  qualidade e reduzir  os custos  de produção de mudas 

(GONÇALVES; POGGIANI, 1996).

Para compor a fração orgânica dos substratos, a matéria orgânica tem como 

finalidade básica aumentar a capacidade dos substratos em reter água e nutrientes 

para as mudas, reduzir a densidade e aumentar a porosidade do meio (CARNEIRO, 

1995a; ROSA JÚNIOR et al., 1998; GUERRINI; TRIGUEIRO, 2004).

Partindo desse princípio bem como de que o uso de substrato,  com boas 

características físico-químicas na fase de viveiro, constituem um fator importante na 

produção de mudas, o presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de analisar 

o efeito de diferentes doses de composto orgânico proveniente de lixo urbano no 

desenvolvimento de mudas de Eucalyptus urophylla.

1.1 JUSTIFICATIVA

O destino do lixo da cidade de São João Evangelista é a Usina de Triagem e 

Compostagem de  Lixo  Urbano  da  Prefeitura  Municipal  situada  no  mesmo.  Uma 

solução  criada  para  o  lixo  orgânico  (restos  de  plantas,  folhagens,  restos  de 

alimentos,  palhas,  cascas  de  frutas,  ovos,  verduras,  etc)  produzido  é  a 

compostagem, um processo pelo qual determinados tipos de materiais podem ser 

decompostos  e  misturados  para  transformarem-se  em  adubo.  Uma  alternativa 

consiste em destinar este composto orgânico como componente de substrato na 

produção de mudas. 
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1.2 HIPÓTESE

O composto orgânico produzido na Usina de Triagem-SJE pode ser usado 

para produção de mudas de eucalipto, com qualidade, em substituição ao substrato 

convencional.

1.3 OBJETIVOS

Destinar o composto orgânico produzido pela Usina de Triagem-SJE, a fim de 

utilizá-lo como alternativa economicamente viável e ecologicamente sustentável.

1.3.1 Objetivo Geral

Estudar a utilização do composto orgânico produzido pela Usina de Triagem-

SJE, em misturas com o substrato (vermiculita e palha de arroz carbonizada) para a 

produção de mudas de Eucalyptus urophylla.

1.3.2 Objetivo Específico

Avaliar a viabilidade de diferentes proporções (composto orgânico/substrato) 

no desenvolvimento de mudas  E. urophylla,  verificando sua sobrevivência,  altura 

(H), diâmetro do coleto (DC), matéria seca da parte aérea (MSPA), matéria seca da 

parte da raiz (MSPR) e Índice de Qualidade de Dickson (IQD).
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A produção de mudas com qualidade é uma das mais importantes atividades 

da silvicultura,  pois  representa o início de uma cadeia de operações que visa o 

estabelecimento de florestas de recomposição e florestas para produção. Com esse 

propósito, vários estudos têm procurado definir os melhores parâmetros (recipientes, 

substratos,  adubação,  etc.)  adequando-os  à  produção  de  mudas  de  qualidade 

desejável.

2.1 QUALIDADE DE MUDAS

Na determinação da qualidade das mudas de espécies florestais para plantio, 

os  parâmetros  utilizados  baseiam-se  ou  nos  aspectos  fenotípicos,  denominados 

morfológicos, ou nos internos, denominados fisiológicos (GOMES; PAIVA, 2004). 

Segundo Gomes (2001) os parâmetros morfológicos são os mais utilizados na 

determinação do padrão de qualidade de mudas, tendo uma compreensão de forma 

mais intuitiva por parte dos viveiristas, mas ainda carente de uma definição mais 

acertada para responder às exigências, quanto à sobrevivência e ao crescimento, 

determinadas  pelas  adversidades  encontradas  no  campo  após  o  plantio.  Sua 

utilização  tem  sido  justificada  pela  facilidade  de  medição  e/ou  visualização  em 

condição de viveiro. Os parâmetros morfológicos mais utilizados na determinação do 

padrão de qualidade de mudas de espécies arbóreas têm sido a altura da parte 

aérea (H), o diâmetro do coleto (D), matéria seca total (MST), matéria seca da parte 

aérea (MSPA)  e  matéria  seca das raízes  (MSR).  Algumas relações entre  esses 

parâmetros têm sido utilizadas para avaliar  a  qualidade de mudas.  Dentre estas 

estão as relações de altura da parte aérea com o diâmetro do coleto (H/D).

2.2 SUBSTRATO

Para Carneiro (1995a) substrato é o meio em que as raízes proliferam-se para 

fornecer  suporte  estrutural  à  parte  aérea  das  mudas  e  também as  quantidades 
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necessárias  de  água,  oxigênio  e  nutrientes.  As  características  do  substrato  são 

resultantes da interação, ao longo de décadas, de forças climáticas e de organismos 

vivos que atuam sobre o material de origem, formando um sistema composto por 

três fases: sólida, líquida e gasosa. 

Nos sistemas de mudas em tubetes,  a partir  de sementes ou estacas, as 

características físicas e os constituintes dos substratos, são fundamentais para o 

equilíbrio adequado, de forma a prover adequada relação entre macroporosidade 

(espaço  ocupado  pelo  ar)  e  microporosidade  (espaço  ocupado  pela  água).  O 

controle  da  irrigação  deve  manter  adequada  a  relação  entre  ar  e  água.  As 

fertilizações de cobertura devem fornecer as quantidades e proporções de nutrientes 

no momento exato para o crescimento das mudas.

Segundo Carneiro (1995a), a presença de um ou mais componentes numa 

mistura de substratos, com partículas de diâmetro menor ou igual ao diâmetro dos 

macroporos  da  mistura,  leva  ao  bloqueio  de  grande  parte  da  macroporosidade; 

situação comum em misturas com predominância de componentes orgânicos, mas 

que recebem grandes quantidades de terra de subsolo, rica em areia fina e ou muito 

fina, silte e argila. 

Para Martinez (2002)1 apud Amaral (2007) a escolha do substrato a ser usado 

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

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

químicas e microbiológicas e as caracteriza conforme explícito a seguir:

a) as  características  físicas  do  substrato  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 na respiração radicular. As 

características  físicas  dos  substratos  são  a  densidade,  a  porosidade,  a 

retenção de umidade e arejamento;

b) as características químicas do substrato 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 capacidade de 

troca  catiônica,  a  condutividade  elétrica  (relacionada  com  a  salinidade  do 
1 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. Brasília, 2002.
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substrato),  pH  (potencial  hidrogeniônico)  e  a  presença  nutrientes  minerais 

necessários para o desenvolvimento da planta (N, P, K, Ca, Mg, S, B, Cl, Cu, 

Fe, Mn, Mo, Ni, Co, Zn);

c) as  características  microbiológicas  do  substrato  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.

2.3 TUBETES

O recipiente tem diversas funções biológicas e operacionais na produção de 

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

raízes evitando o enovelamento, facilitar o manuseio da muda no viveiro, e aumentar 

a porcentagem de sobrevivência (WENDLING et al., 2001).

Os tubetes são providos de frisos longitudionais internos, em número de 4 ou 

6, e são equidistantes. Este tipo de recipiente confina as raízes laterais, dirigindo-as 

no sentido vertical, para baixo, em direção ao fundo do recipiente, onde existe um 

orifício para o escoamento de umidade e saída de raízes, o que promove sua poda 

pelo ar (CARNEIRO, 1995a).

Segundo Alfenas et al.  (2004) os tubetes em forma de tronco de pirâmide 

permitem melhor  drenagem e facilitam a remoção das mudas no ato  do  plantio 

provocando o mínimo possível de danos mecânicos ao sistema radicular.

2.4 USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM

A segregação dos materiais coletados é realizada na usina de triagem, que é 

utilizado para compostagem, minimizando a fração de resíduos destinados ao aterro.

As  usinas  de  triagem  e  compostagem,  muitas  vezes  qualificadas  como 

galpões de triagem, podem variar bastante seu lay-out de acordo com o esquema de 

recebimento e separação dos recicláveis. Como não existe um padrão estático, as 
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etapas  clássicas  são:  recebimento/estocagem,  separação  (em  esteiras,  silos  ou 

mesas/bancadas) e prensagem/enfardamento (REICHERT, 1999). 

De acordo com Reichert (1999), as instalações de uma usina de triagem e 

compostagem podem ser agrupadas em 06 setores conforme descrição:

• 1º Setor - recepção e expedição: compreende as instalações e equipamentos 

de controle dos fluxos de entrada (resíduos, insumos, etc.) e saída (fardos de 

recicláveis).

• 2º  Setor  -  triagem:  é  onde  se  faz  a  separação  das  diversas  frações  do 

resíduo.

• 3º Setor - pátio de compostagem: é a área onde a fração orgânica do lixo 

sofre decomposição microbiológica transformando-se em composto.

• 4º Setor - beneficiamento e armazenagem de composto: consiste em peneirá-

lo  retirando-se  materiais  indesejáveis,  dando-lhe  menor  granulometria  e 

tornando-o manuseável para o agricultor.

• 5º Setor - aterro de rejeitos: os materiais volumosos e os rejeitos da seleção 

do lixo e do beneficiamento do composto devem ser encaminhados a um 

aterro de rejeitos. Esse aterro deve ser compatível com as características do 

rejeito e ter  sua localização aprovada por órgãos responsáveis pelo meio 

ambiente.

• 6º Setor - sistema de tratamento de efluentes: recebe e trata as águas com 

resíduos da lavagem dos equipamentos da usina, da lavagem de veículos e 

os líquidos provenientes do pátio de compostagem e do aterro de rejeitos 

quando este estiver localizado na mesma área. Os efluentes de usinas de 

compostagem têm características similares ao chorume originado em aterros 

sanitários, porém mais diluídos.

2.5 COMPOSTAGEM

A compostagem é uma técnica praticada pelos agricultores e jardineiros ao 

longo dos séculos. Restos de vegetais, estrume, restos de cozinha e outros tipos de 

resíduos orgânicos  são amontoados em pilhas  em local  conveniente e  deixados 

decompondo-se até estarem prontos para serem devolvidos ao solo ou até que o 

14



agricultor  necessite  melhorar  a  fertilidade  do  solo.  Pode  ser  definida  como  um 

processo biológico aeróbico e controlado de tratamento e estabilização de resíduos 

orgânicos para a produção de húmus (PEREIRA NETO, 1996). Ainda segundo este 

autor o processo de compostagem é desenvolvido por uma população diversificada 

de  microrganismos  e  envolve  necessariamente  duas  fases  distintas,  sendo  a 

primeira  de  degradação  ativa  (necessariamente  termofílica)  e  a  segunda  de 

maturação ou cura. Na fase de degradação ativa, a temperatura deve ser controlada 

a valores termofílicos, na faixa de 45 a 65°C. Já na fase de maturação ou cura, na 

qual ocorre a humificação da matéria orgânica previamente estabilizada na primeira 

fase,  a  temperatura  do  processo deve permanecer  na  faixa  mesofílica,  ou  seja, 

menor que 45°C.

Para Kiehl (1985)2 apud Santos et al. (2006) a compostagem tem a função de 

transformar  material  orgânico  em  substância  humificada,  estabilizada  com 

propriedades e características completamente diferentes do material  que lhe deu 

origem.

De  acordo  com  Silva-Sanches  (2000)3 apud  Santos  et  al.  (2006)  a 

compostagem tem como função eliminar metade do problema dos resíduos sólidos 

urbanos, dando um destino útil aos resíduos orgânicos, evitando a sua acumulação 

em aterro e melhorando a estrutura do solo, devolvendo à terra os nutrientes de que 

necessita,  aumentando  a  sua  capacidade  de  retenção  de  água,  permitindo  o 

controle da erosão e evitando o uso de fertilizantes sintéticos. Este processo permite 

tratar os resíduos orgânicos domésticos (restos de comida e resíduos de jardim) 

bem como os resíduos provenientes da limpeza de jardins e parques públicos.

2.6 PROPRIEDADES FÍSICAS, QUÍMICAS E BIOLÓGICAS DO COMPOSTO DE 
LIXO URBANO

Dentre  os  principais  efeitos  da  aplicação  de  composto  de  lixo  sobre  os 

atributos químicos dos solos ácidos, destacam-se a elevação do pH, a neutralização 

da acidez trocável, a redução da acidez potencial, o aumento da disponibilidade de 

2 KIEHL, E.J. Fertilizantes Orgânicos. São Paulo: Ceres, 1985. 492p.
3 SILVA-SANCHES,  Solange  S.  Cidadania  Ambiental:  Novos  direitos  no  Brasil,  São  Paulo: 
Humanitas, FFLCH-Fac. De Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo- 
USP. 2000. 203p.
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fósforo,  potássio, cálcio, magnésio e o aumento da capacidade de troca catiônica 

(KIEHL, 1985; OLIVEIRA, 2000).

 A aplicação do composto de lixo em solos ácidos promoveu aumentos nos 

teores  de  K,  Ca,  Mg  e  Na,  em  média,  de  195%,  200%,  86%  e  1.200%, 

respectivamente, e elevação da capacidade de troca catiônica (CTC) em 42%. Nos 

solos alcalinos, esses efeitos foram menos pronunciados,  refletindo, em média, na 

elevação da CTC em 8,4% (ABREU Jr et al., 2000).

Segundo  Silva et al. (2002)  o composto de lixo urbano curado utilizado na 

agricultura  melhora  as  condições  físicas  e  químicas,  bem  como  os  processos 

biológicos do solo. Os efeitos do composto de lixo nas propriedades microbiológicas 

do solo  seriam:  melhoria  na  fixação biológica do nitrogênio  (N)  por  leguminosas 

(atividade de nitrogenase, tamanho e número de nódulos) e aumento de biomassa 

microbiana. Tanto a atividade como a quantidade de bactérias e fungos aumentaram 

com a aplicação do composto, sendo que as maiores respostas foram verificadas 

logo no primeiro dia após a incorporação do material orgânico ao solo. Em relação 

às propriedades químicas dos solos, em face de aplicação do composto de lixo, 

além de fornecer matéria orgânica, possui também macro e micronutrientes e metais 

pesados. Assim, também se espera que os valores desses elementos aumentem no 

solo com essa adição. 

O  aumento  no  teor  da  matéria  orgânica  no  solo  ocorre  com  aplicações 

frequentes  do  composto  de  lixo.  Mesmo,  assim,  esse  efeito  tem curta  duração, 

chegando a desaparecer em um ano após o término da sua aplicação. A associação 

do composto de lixo com adubos minerais proporciona um melhor aproveitamento 

dos  nutrientes,  atuando  como fonte  primordial  de  nitrogênio,  fósforo  e  potássio, 

trazendo reflexos na produção para as culturas mais exigentes.
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

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

mudas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais-

Campus São João Evangelista-MG (IFMG-SJE). A cidade de São João Evangelista 

está localizada na bacia hidrográfica do Rio Doce (sub bacia do Suaçuí Grande), 

região Leste do Estado de Minas Gerais. O clima predominante nessa região é do 

tipo  tropical,  com  inverno  seco  e  estação  chuvosa  no  verão,  apresentando 

temperatura  anual  média  de  22°C  para  a  mínima  e  27°C  para  a  máxima.  A 

precipitação  média  anual  é  de  1.180  mm  e  a  altitude  média  é  de  680  m 

(PORTALSJEVANJELISTA, 2008).

O composto orgânico foi cedido pela Usina de Triagem e compostagem de 

lixo Urbano de São João Evangelista através da Secretaria de Meio Ambiente. O 

mesmo encontrava-se  amontoado em um aterro  onde foi  coletado manualmente 

com auxílio de uma pá e colocado em sacos e transportado até o IFMG – SJE.

Em seguida, foi feita a redução da granulometria do composto com auxílio de 

uma peneira de 10 mesh para padronização. O material foi acondicionado em sacos 

plásticos e armazenado no galpão do viveiro, de forma a preservá-lo.

Foi retirada uma amostra do composto orgânico para análise de nutrientes, 

sendo que a análise de macronutrientes foi realizada pelo laboratório de solos do 

IFMG-SJE.

A espécie utilizada foi o Eucalyptus urophylla. A propagação foi efetuada por 

sementes plantadas em tubete plástico, cilíndrico, com 6 estrias, 33 mm de diâmetro 

externo, 27 mm de diâmetro interno, 125 mm de altura e  50 cm3 de volume.

No viveiro do IFMG – SJE foram feitas misturas do composto e do substrato 

comumente  utilizado  para  a  produção  das  mudas  (vermiculita,  palha  de  arroz 

carbonizada 1/1 v/v) constituindo assim os tratamentos apresentados no Quadro 1. 

Tratamento Composição (%)
T1    substrato 100 (testemunha)
T2    substrato 80 + composto 20
T3    substrato 60 +  composto 40
T4    substrato 40 +  composto 60
T5    substrato 20 +  composto 80
T6    composto 100
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Fonte: Os Autores

A  irrigação  e  adubação  foram  feitas  de  acordo  com  os  procedimentos 

utilizados pelo viveiro do IFMG-SJE:

a) irrigação: até 60 dias por microaspersão (0,22 ml/mim por planta);

b) adubação: no plantio foi utilizado 6-30-6 NPK e na cobertura 9-6-9 NPK.

Aos 15 dias após a emergência, foi feito o primeiro raleio, e sete dias após o 

1º raleio, foi feito o raleio definitivo. A adubação de cobertura foi feita de sete em 

sete dias, tendo início aos 15 dias após a emergência.

Foram avaliadas aos 60 dias, após a emergência, a sobrevivência das mudas; 

no  sistema radicular  o  comprimento  e  a  matéria  seca;  na  parte  aérea a  altura, 

matéria seca e o diâmetro do colo. As medidas foram tomadas no ponto de inserção 

da muda no tubete, usando escala graduada para medir a altura da muda (H) e 

paquímetro manual para medir seu diâmetro do coleto (DC). As mudas mortas foram 

consideradas como zero em cada parâmetro avaliado.

Ao final do experimento, as plantas foram separadas em parte aérea e raiz. 

Cada  parte  foi  colocada  em  um  saco  de  papel  contendo  as  mudas  de  cada 

tratamento respectivamente. Para determinação da massa seca da parte aérea e 

massa  seca  de  raiz  o  material  coletado  foi  seco  em  estufa  a  70ºC,  até  peso 

constante e depois pesado em uma balança de precisão de 0,0001 g. Com os dados 

obtidos foram calculados a matéria seca da parte aérea (MSPA), a matéria seca das 

raízes (MSR) e o índice de qualidade de Dickson (IQD), determinado em função da 

altura da parte aérea (H), do diâmetro do coleto (DC), do peso de matéria seca da 

parte aérea (MSPA) e do peso de matéria seca das raízes (MSPR), e pelo peso da 

matéria seca total (MST) por meio da fórmula:

IQD = _______MST______
            H/DC + MSPA/MSPR

Foi  utilizado  o  Delineamento  Inteiramente  Casualizados  (DIC),  com  6 

tratamentos, 10 repetições e 10 tubetes para cada repetição para cada tratamento. 

Os dados foram submetidos  à  análise  de  variância  (ANOVA),  e  com resultados 

significativos, aplicou-se o teste Dunnet para avaliar as diferenças entre as médias 

dos tratamentos e a testemunha, ao nível de significância de 5%.
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Os  cálculos  estatísticos  foram  realizados  nos  softwares  SAEG  (1993)  e 

MICROSOFT EXCEL (2000).

Foi feito um experimento paralelo no laboratório de águas do IFMG-SJE, com 

o  intuito  de  avaliar  a  condutividade  elétrica  (usando  o  condutivímetro)  e  o  pH 

(usando o peagâmetro). Foram feitas proporções de 1/10, sendo peso do composto 

por água destilada, e os tratamentos são conforme o Quadro 1. Para a avaliação da 

condutividade elétrica e do pH, foram retirados 100 mL do sobrenadante de cada 

tratamento nos intervalos de tempo de 6,12 e 24 horas. 

Logo ápos serem avaliados a condutividade elétrica e o pH, foi extraída todo 

material sobrenadante do tratamento 1 e 6, usando uma bomba de sucção e um 

papel filtro. Os sobrenadantes coletados foram utilizados como solução nutritiva para 

se realizar um teste de germinação no laboratório de sementes do IFMG-SJE. O 

experimento foi instalado utilizando o gerbox, cujo substrato foi o papel germiteste, 

onde  à  medida  que  o  material  secava  eram  feitas  as  irrigações  com  solução 

nutritiva. Foram realizados 2 tratamentos com 100 sementes cada, utilizando-se um 

fotoperíodo de 12 horas e temperatura de 25ºC no germinador com avaliação de 

sete dias.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resumos das análises de variâncias dos dados da altura (H), do diâmetro 

do coleto (DC) e comprimento da raiz (RAIZ) das mudas de  Eucalyptus urophylla 

avaliados aos 60 dias após a semeadura estão na Tabela 1.

TRAT DC (mm) H (cm) RAIZ (cm)

1 0,6824 7,5924                 13,2548

2    0,576 5,2791* 12,4852 

3 0,3841* 4,2114* 11,9827 

4 0,3841* 4,5601* 11,2494 

5 0,5171* 4,5176* 11,0085 

6 0,3363* 3,7529* 10,5489 

Tabela 1 – Efeito da adição de R.S.O.U no substrato de mudas de Eucalyptus urophylla.
* Significativo pelo teste Dunnet em 5% de significância.
Tratamento  1  (substrato  100%);  Tratamento  2  (substrato  80%  +  composto  20%);  Tratamento  3 
(substrato 60% + composto 40%); Tratamento 4 (substrato 40% + composto 60%); Tratamento 5 
(substrato 20% + composto 80%); Tratamento 6 (composto 100%).
Fonte: Os autores.

Em relação ao diâmetro do coleto, observou-se que as mudas produzidas no 

tratamento  T2  obtiveram  médias  semelhantes  às  da  testemunha,  não  diferindo 

estatísticamente, ao passo que os demais tratamentos apresentaram menor DC que 

a testemunha (Figura 1). Segundo Reis et. al (2008), mudas com baixo diâmetro de 

coleto  apresentam  dificuldades  para  se  manter  eretas  após  o  plantio,  e  o 

tombamento  decorrente  dessa  característica  pode  resultar  em  morte  ou 

deformações que comprometem o valor silvicultural dos indivíduos. 
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Figura  1  -  Diâmetro  do  coleto  das  mudas  de  Eucalyptus  urophylla submetidas  às  diversas 
concentrações de composto de R.S.O.U.
Fonte: Os autores

Sabonaro; Galbiatti (2007) estudando níveis de irrigação para diferentes tipos 

de substratos para mudas de ipê roxo observaram que à medida que se aumentava 

as doses de R.S.O.U no substrato, o diâmetro do coleto reduzia, independentemente 

da dose aplicada.

Nóbrega et al. (2007) trabalhando com as espécies Anadenanthera peregrina 

e  Sesbania  virgata obtiveram resultados  contrários.  Em relação  ao  diâmetro  do 

coleto,  a  primeira  espécie  não  apresentou  diferença  significativa  com  a  adição 

R.S.O.U no substrato;  já  a  segunda espécie apresentou resultados significativos 

com relação à adição do R.S.O.U, obtendo resultados satisfatórios, ou seja, quando 

se aumentavam as doses R.S.O.U, proporcionavam um aumento no diâmetro do 

coleto, sendo recomendando a adição de 60% de composto lixo urbano e 40% de 

solo  para  a  produção da espécie  Sesbania virgata,  pois  a  partir  destes  valores 

começa haver um declínio dos valores do DC.

Alves;  Passoni  (1997)  comentam  que  a  proporção  de  um  determinado 

composto na formulação do substrato para a produção de mudas deve ser definida 

em função das exigências da espécie. 

Gomes;  Paiva  (2004)  revisando  a  literatura  constaram que o  diâmetro  do 

coleto  é  fortemente  correlacionado  com  as  demais  características  das  mudas, 

chegando a explicar 70 a 80% das diferenças de peso de matéria seca que ocorrem 

entre elas.
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No que se refere à altura das plantas, as mudas produzidas nos tratamentos 

T2, T3, T4, T5 e T6 foram estatísticamente inferiores à testemunha apresentando 

um efeito negativo proporcional às quantidades utilizadas (Figura 2). Este resultado 

está de acordo com o encontrato por Galbiatti et al. (2007) que constaram redução 

da parte aérea das mudas de Eucalyptus sp. à medida que se aumentava os teores 

de R.S.O.U. Sabonaro; Galbiatti (2007) obtiveram os mesmos resultados em relação 

ao crescimento e a altura da muda para o ipê o roxo, determinando menores valores 

a medida em que se aumentava a proporção do composto de lixo urbano. 

y = -0,0302x + 6,4951
R2 = 0,3742
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Figura 2  -  Altura  das  mudas de  Eucalyptus  urophylla submetidas  às  diversas  concentrações  de 
composto de R.S.O.U.
Fonte: Os autores

Já Alves; Passoni (1997) observaram um maior crescimento em altura em 

mudas de oiti (Licania tomentosa), mesmo nas doses mais elevadas de composto 

orgânico ou vermicomposto provenientes de lixo urbano. Tal fato é função da não 

ocorrência de efeito fitotóxico, atribuível a possíveis contaminações existentes no 

composto orgânico ou vermicomposto. Isto pode ser explicado conforme Hernández 

et al. (1992)4 apud Caldeira (2000), pela estabilização ou eliminação de substância 

fitotóxicas, promovidas pelo processo de compostagem.

Lima (200?)  constou que o crescimento das mudas de pinhão manso teve 

valores máximos com a dose de 20% de composto de R.S.O.U e  Nobrega et al. 

(2007)  relataram um aumento  de  crescimento  da  altura  das  espécies  Sesbania 

virgata e Anadenanthera peregrina com o aumento das doses do composto R.S.O.U 

até 60% deste, sendo reduzido em dose superiores para ambos os casos.

4 HERNÁNDEZ, T.C.; GARCIA, F.C.; VALERO, J.A. & AYUSO, M. Utilization of municipal wastes as 
organic fertilizers. Suelo y Planta, v.2, n.3, p.373-383, 1992.
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Fachini (2002), trabalhando com mudas de laranjeira, em casa de vegetação, 

mostrou que acima de 40% em volume, quanto maior a quantidade de lixo utilizada 

na mistura do substrato, menor foi o crescimento das plantas e, ainda, que essas 

apresentavam  inicialmente  uma  coloração  amarela  que  após  algum  tempo 

desaparecia. Esta última constatação é concordante com Stringheta et al. (1996), 

que  obtiveram  aumento  de  altura  das  plantas  de  crisântemo  à  medida  que  a 

concentração de composto de lixo aumentou, até o limite de 45,76%. Acima desse 

limite ocorreu uma redução do crescimento em altura das plantas e o substrato que 

apresentava 100% de composto de lixo orgânico foi o que proporcionou a menor 

taxa de crescimento das plantas.

Em relação ao comprimento da raiz, não houve diferença significativa pela 

análise de variância (ANOVA) (Figura 3). Essa equivalência se deve ao fato de os 

recipientes utilizados no experimento impedirem que as mudas emitam raiz além de 

sua extensão uma vez que as raízes que conseguem ultrapassar o tamanho do 

tubete são oxidadas, cessando seu crescimento pela ação do oxigênio presente no 
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Figura  3  -  Comprimento  de  raíz  das  mudas  de  Eucalyptus  urophylla submetidas  às  diversas 
concentrações de composto de R.S.O.U.
Fonte: Os autores

Observando o índice de taxa de sobrevivência de cada tratamento (Figura 4), 

percebe-se  que  à  em que  se  o  aumentou  o  teor  de  R.S.O.U  houve   aumento 

proporcional da mortalidade, podendo supor que algum macro ou micronutriente em 

doses elevadas, ou contaminantes podem ter causados efeitos tóxicos nas mudas 

como: metais pesados, teores elevados de sais e outros produtos potencialmente 
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tóxicos  afetaram  o  desenvolvimento  das  mudas  de  Eucalytpus  urophylla.  Esses 

fatores  que  influenciaram principalmente  em relação  aos  parâmetros  de  matéria 

seca,  pois,  os  tratamentos  que  apresentaram  taxa  de  sobrevivência  baixa, 

consequentemente proporcionaram declínio nestes parâmetros.
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Figura 4 - Sobrevivência das mudas Eucalyptus urophylla submetidas às diversas concentrações de 
composto de R.S.O.U.
Fonte: Os autores

A fim de se obter uma maior certeza sobre o efeito causado pela adição de 

R.S.O.U no substrato,  realizou-se um teste de germinação utilizando como fonte 

nutritiva  os  sobrenadantes  do  tratamento  1  (testemunha)  e  tratamento  6  (100% 

composto  orgânico)  (Tabela  2).  Avaliando  esses  valores,  percebe-se  que  o  T6 

apresentou  um  menor  valor  de  germinação  em  relação  ao  T1  e  redução  no 

crescimento das plântulas, afetando seu desenvolvimento posteriormente, indicando 

que o R.S.O.U foi fator limitante para todos os parâmetros avaliados. 

TRAT % germinação

1 94

6 81
Tabela 2 – Porcentagem de germinação dos tratamentos 1 e 6.

                               Fonte: Os autores.

O  peso  de  matéria  seca  das  raízes  tem  sido  reconhecido  por  diferentes 

autores como um dos mais importantes e melhores parâmetros para se  estimar a 

sobrevivência e o crescimento inicial das mudas no campo (GOMES, 2001).
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Para as características matéria seca da parte aérea e das raízes, pode-se 

inferir  que  a  presença  de  composto  de  lixo  ao  substrato  foi  importante  no 

desenvolvimento das plantas (Tabela 3), ocasionando  uma tendência, em que se 

aumenta  às  doses  de  R.S.O.U  ao  substrato,  ocorre  redução  na  produção  de 

biomassa.

TRAT. MSPA (g) MSR (g)

1 9,9163 5,9385
2 1,5095 1,0468
3 1,4462 1,8867
4 1,384 0,9454
5 2,2045 1,4848

6 0,6025 0,5742
Tabela 3 - Médias de cada tratamento dos parâmetros matéria seca parte aérea (MSPA) e matéria 
seca de raiz (MSR).
Fonte: Os autores.

Fatos que discordam com os de Costa et al. (2001), que em experimento de 

campo, observaram que a aplicação de composto de lixo urbano propiciou aumentos 

lineares na produção de matéria seca de alface em dois cultivos sucessivos e com 

Stringheta et al. (1999), que utilizando diferentes proporções de composto de lixo e 

palha de arroz carbonizada adicionados como condicionadores da mistura de solo 

mais  areia,  concluíram que a  produção de matéria  seca e  fresca das folhas  de 

crisântemo aumentou com a elevação do teor de lixo urbano no substrato.

Observou-se ainda que o resultado de matéria seca da raiz está relacionado 

diretamente  com o  desenvolvimento  das plantas.  Plantas  maiores  apresentavam 

uma maior massa de raiz. Este fato concorda também com Resende et al. (1995), 

pois  com o  maior  desenvolvimento das raízes,  ocorre  uma maior  exploração do 

substrato  e  com isso  maior  absorção de nutrientes  e  água.  Quanto  maior  for  o 

desenvolvimento das raízes maior será o desenvolvimento da parte aérea. 

Neste trabalho, apenas o tratamento 1 apresentou este desenvolvimento da 

parte da raiz juntamente com a parte áerea, pois, mesmo os demais tratamentos não 

apresentando diferença significativa no desenvolvimento do comprimento da raiz em 

relação  ao  da  testemunha,  apresentaram  poucas  ramificações  da  mesma  e  o 

desenvolvimento da parte área não foi semelhante ao da raíz. A parte aérea não 

correspondeu  proporcionalmente  ao  crescimento  da  raiz,  apresentando  baixo 
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crescimento e desenvolvimento. Porém, o que pode ter influenciado nos menores 

valores de matéria seca foi a alta taxa de mortalidade que os tratamentos obtiveram 

ao utilizar o composto R.S.O.U.

Algumas  relações  entre  parâmetros  morfológicos  usados  para  avaliar  a 

qualidade de mudas de espécies arbóreas estão apresentadas na Tabela 4. Dentre 

estas, estão a relação altura da parte aérea combinada com o respectivo diâmetro 

do coleto (H/DC), que se constitui num dos mais importantes atributos morfológicos 

para  estimar  o  crescimento  das  mudas  após  o  plantio  definitivo  no  campo 

(CARNEIRO, 1995b). O mesmo autor ainda discorre sobre valores entre 5,4 a 8,1 

obtidos  dessa  relação  que  devem  ser  mais  apropriados  para  as  mudas  de 

eucaliptos.

TRAT H/D H/MSPA MSPA/MSPR IQD

1 11,3859 0,7656 1,6698 1,2391

2 8,8830 * 3,4973 1,4420 0,2410

3 11,6478 2,9120 0,7665 0,2841

4 10,4384 3,2949 1,4639 0,1992

5 8,8059 * 2,0493 1,4847 0,3609

6 11,4897 6,2289 1,0493 0,0964
Tabela 4 – Efeito da adição de R.S.O.U ao substrato na qualidade de mudas de Eucalyptus urophylla.
*Significativo pelo teste Dunnet a 5% de significância em relação ao parâmetro altura/diâmetro do 
coleto  (H/D).  T1(100%  Substrato),  T2  (80%substrato+20%composto), 
T3(60%substrato+40%composto), T4 (40%substrato+60%composto), T5  
(20%substrato+80%composto), T6 (100% composto).
Média de cada tratamento dos parâmetros, altura/massa seca da parte aérea (H/MSPA), matéria seca 
parte  aérea/matéria  seca  de  raiz  (MSPA/MSPR)  e  Índice  de  Qualidade  de  Dickson  MST  / 
(H/DC+FSPA/MSR).
Fonte: Os autores.

Avaliando a relação H/DC, pode-se verificar que todos os valores estão acima 

da faixa sugerida por Carneiro (1995b) e apenas os tratamentos 2 e 5 apresentaram 

diferença estatística em relação a testemunha, apresentando os menores valores 

(Tabela 4) . Para esta variável não foi possível ajustar uma equação. Em relação aos 

valores  sugeridos  anteriormente,  fica  evidente  um  desequilíbrio  em  relação  ao 

crescimento das mudas.  Segundo o mesmo autor,  quanto menor for  este valor, 

maior será a capacidade das mudas sobreviverem e se estabelecerem.

Fonseca et al.  (2002) estudando  padrão de qualidade de mudas de  Trema 

micrantha,  produzidas  sob  diferentes  períodos  de  sombreamento  constaram 
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aumento linear significativo da relação altura da parte aérea/diâmetro do coleto com 

o aumento do período sob sombreamento, explicado pelo incremento da altura da 

parte aérea e redução do diâmetro do coleto. Aos 90 e aos 120 dias, as mudas 

crescidas  com  45  e  60  dias  e  com  45,  60  e  75  dias  sob  sombreamento, 

respectivamente, apresentaram valores da relação da altura da parte aérea/diâmetro 

do coleto (inferior a 8) semelhante ao recomendado por Carneiro (1995b). Barroso; 

Carneiro; Leles (2000) encontraram nos substratos orgânicos sem complementação 

mineral valor 4 para o E. urophylla e 7,32 para E. camaldulensis. 

Desta forma,  a  relação altura da parte  aérea/diâmetro do coleto deve ser 

utilizada em conjunto com outros parâmetros na determinação do melhor padrão de 

qualidade das mudas.

Ao  submeter  os  valores  obtidos  a  uma  avaliação  mais  abrangente 

possibilitando uma interação entre  as  variáveis  H,  DC,  MSPA,  (MSPR) e  (MST) 

através do Índice de Qualidade de Dickson (IQD) cuja expressão é dada por: MST / 

(H/DC+MSPA/MPSR) (Tabela 4),  constata-se que o T1 (0,1239) obteve resposta 

mais significativa entre os tratamentos estudados. Também é possível destacar que 

os tratamentos T2 (0,0241), T3 (0,0284), T4 (0,0199),  T5 (0,0361) e T6 (0,0096) 

apresentam  valores  inferiores  ao  T1  (Figura  5),  porém  não  diferindo.  Guerrini; 

Trigueiro  (2004)  encontraram  o  valor  de  (0,1678)  para  o  IQD  ao  combinarem 

diferentes substratos (50% biossólido + 50% casca de arroz carbonizada). Segundo 

Gomes  (2001)  quanto  maior  for  o  valor  desse  índice  melhor  será  o  padrão  de 

qualidade das mudas.
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Figura 5 - Média de cada tratamento do Índice de Qualidade de Dickson (IQD). T1(100% Substrato), 
T2 (80%substrato+20%composto), T3(60%substrato+40%composto), T4 
(40%substrato+60%composto), T5  (20%substrato+80%composto), T6 (100% composto).
Fonte: Os autores.

Na  Tabela  5  são  apresentados  os  resultados  do  pH  e  da  condutividade 

elétrica  (CE).  O  pH  é  um  fator  de  importância  para  as  condições  químicas  do 

substrato, pois interfere diretamente na disponibilidade de nutrientes. Nos substratos 

analisados, o composto de lixo urbano contribuiu para o aumento do pH. 

De acordo com Gonçalves; Poggiani (1996) e Valeri; Corradini (2000), a faixa 

de pH adequada para o desenvolvimento de mudas de espécies florestais é de 5,5 a 

6,5. Segundo essa classificação os T1, T2, T4 e T5 apresentam valores dentro do 

recomendado, para todos os períodos medidos.

Tabela 5 – Valores de cada tratamento referente ao seu pH e condutividade elétrica (CE), medidos às 
6,  12  e  24  horas  respectivamente  após  extraído  o  sobrenadante  dos  tratamentos.  T1(  100% 
Substrato), T2 (80%substrato+20%composto), T3(60%substrato+40%composto), T4 
(40%substrato+60%composto), T5 (20%substrato+80%composto), T6 (100% composto).

TRAT pH (6h) CE mScm-1 

(6h)
pH 

(12h
)

CE mScm-1 

(12h)
pH (24h) CE mScm-1 

(24h)

1 5,97 0,48 5,72 0,38 5,98 0,25

2 6,41 0,42 6,16 0,51 6,15 0,51

3 6,55 0,74 6,39 0,78 6,16 0,79

4 6,29 1,04 6,32 1,09 6,17 1,09

5 6,28 1,33 6,4 1,38 6,18 1,39

6 6,9 1,70 6,44 1,53 6,24 1,56
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Segundo Kämp (2000) em relação ao pH onde predomina a matéria orgânica, 

a faixa recomendada é de 5,0 a 5,8. Segundo essa classificação, os resultados do 

estudo  indicam  que  os  valores  de  todos  os  tratamentos  estão  acima  do  valor 

recomendado,  exceto o tratamento 2 medido as 12h,  que apresentou-se o valor 

dentro da faixa de pH recomendada, mas vale ressaltar que essa diferença é apenas 

de 0,08 mS cm-1.

Alves;  Passoni  (1997)  avaliando  o  composto  orgânico  e  vermicomposto 

oriundos do lixo domiciliar, como substratos para produção de mudas de oiti (Licania 

tomentosa),  utilizando  proporções  crescentes  dos  adubos  orgânicos  até  a  total 

substituição do solo no substrato, verificaram que os valores de pH, mostraram-se 

mais elevados nos substratos que receberam composto de lixo. Com a utilização de 

composto de lixo urbano os valores de pH foram altos quando comparados a alguns 

substratos que não utilizaram o composto de lixo. 

Há vários trabalhos mostrando que a adubação orgânica com composto de 

lixo urbano eleva o pH (ALVES; MELLO; FERREIRA, 1999; ABREU JR; MURAOKA, 

OLIVEIRA,  2002).  Os  relatos  anteriores  permitem  supor  que  os  mecanismos 

descritos também ocorreram nos substratos em cuja composição havia composto 

orgânico. 

No presente trabalho, os valores elevados de pH parecem não ter auxiliado o 

crescimento das plantas, pois pode ser que tenham indisponibilizado nutrientes para 

as plantas. Concordando com Fachini (2002), onde o pH do substrato de composto 

de lixo foi de 7,8, sendo 2,5 pontos maior do que o substrato de casca de pinus puro, 

podendo este pH indisponibilizar nutrientes para as plantas, tornando o substrato 

pouco adequado para o seu desenvolvimento.

Os  substratos  devem  apresentar  valores  adequados  de  condutividade 

elétrica,  pois  segundo Tomé Júnior  (1997),  altos  teores  de  sais  solúveis  podem 

provocar  a  queima  ou  necrose  das  raízes,  sendo  resultante  de  condições 

ocasionadas pelo substrato. 

A condutividade elétrica dos substratos não deve ultrapassar 1 milisiemens 

por cm (1 mS.cm-1). Caso isto ocorra, provavelmente o material apresente excesso 

de sais solúveis (GONÇALVES et al., 2000). Segundo Ayers; Westcot (1991), para 

culturas mais sensíveis à salinidade deve se optar, preferencialmente, por substratos 

com níveis abaixo de 1 milisiemens por cm (1 mS.cm-1). Já para espécies menos 

sensíveis  devem  ser  considerados  limites  superiores,  ao  redor  de  3  mS.cm-1. 
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Quando não respeitados esses índices, pode ocorrer redução no crescimento da 

maioria das plantas. Em virtude dos resultados apresentados na Tabela 5, conclui-se 

que a condutividade elétrica é diretamente proporcional a quantidade de R.S.O.U, 

fatos que concordam com Oliveira Junior (2008) utilizando composto de lixo urbano 

como substrato para produção de mudas de espécies arbóreas constatou em que à 

medida  que  se  aumentava  o  composto  de  lixo  urbano  a  CE  aumentava 

proporcionalmente. 

Na  Tabela  6  são  apresentados  os  resultados  da  análise  química.  Pelos 

resultados da análise e comparando-se aos níveis ótimos recomendados para cada 

nutriente de acordo com Fernandes (2006) para soluções nutritivas, verifica-se que o 

fósforo (P), potássio (K), o Cálcio (Ca2+) e o Magnésio (Mg2+) estão bem acima da 

faixa recomendada (P 15-80 mg dm-3, K 150-400 mg dm-3, Ca 70-200 mg dm-3, Mg 

15-80 mg dm-3),  podendo estes ter  causado efeito de fitotoxidade nas mudas  E. 

urophylla e conseqüentemente afetado seu desenvolvimento.

Tabela 6 – Resultados da análise química do R.S.O.U.

Um indicativo desses altos valores de macronutrientes no R.S.O.U pode ter 

sido  que  estes  resíduos  ultrapassaram  o  período  adequado  no  processo  de 

compostagem,  pois  os  agentes  microbiológicos  irão  continuar  o  processo  de 

compostagem, mineralizando os nutrientes disponíveis e reduzindo o conteúdo de 

matéria orgânica presente no composto. 

A interação entre o K+ e outros cátions ocorre tanto na parte aérea quanto no 

solo. Adubações potássicas podem levar à diminuição dos níveis foliares de Mg e de 

Ca  (Reis  Jr.,  1995),  pois  potássio,  cálcio  e  magnésio  competem  por  sítios  de 

absorção  pela  planta.  O  potássio  reduz  a  concentração  de  Mg  na  parte  aérea 

através da  redução da sua translocação das raízes para a parte  aérea (OHNO; 

GRUNES, 19855 citados por REIS JR., 1995) A alteração dessas concentrações de 

nutrientes pode trazer problemas ao crescimento vegetal, à morfologia da planta e 

afetar sua produção.

5 OHNO, T.;  GRUNES, D.L. Potassium-magnesium interactions affecting nutrient uptake by wheat 
forage. Soil Science Society of America. Journal, v.49, p.685-690, 1985.  

P mg.dm
-3 K MG.DM

-3 CA 2+
 mg.dm

-3 Mg 2+ mg.dm
-3 AL 3+ CMOLC.DM

-3

483,7 1494 2920 340,2 0,00

30



Coutinho et al.  (2005), ao avaliarem o crescimento inicial  de mudas de  S. 

virgata plantadas em uma área degradada pela extração de argila, comprovaram o 

efeito estimulante da adição de composto de lixo com os teores de Ca2+ 9,7 cmolc 

dm-3;  Mg2+ 2,3 cmolc  dm-3;  P 1025,0 mg dm-3;  K+ 1189,0 mg dm-3;  nas covas de 

plantio.

Com  relação  aos  outros  parâmetros  avaliados,  Alves;  Passoni  (1997), 

Trindade;  Dias;  Jucfsch  (1997)  e  Santos;  Vicentes;  Miranda  (1999)  observaram 

maiores teores de K em substratos para plantas, após a utilização de lixo urbano 

compostado na formulação do substrato. 

Andrade  et  al.  (2006)  citanto  Kotze;  Joubert  (1992)6 também  observaram 

aumentos nos teores de K seis anos após a aplicação de composto de lixo urbano 

em solos com plantios de damasco.

 Para as avaliações nos teores de Ca e Mg, Alves; Passoni (1997) reportaram 

acréscimos destes elementos no substrato quando da utilização de composto de lixo 

urbano  na  produção  de  mudas,  enquanto  que  Trindade;  Dias;  Jucfsch  (1997) 

verificaram que o aumento ocorreu apenas nos teores de Ca.

Pelos altos índices de macronutrientes, destacando-se o Mg, Ca, P, K, este 

composto  seria  melhor  aproveitado  como  adubo  para  o  solo,  apresentado 

características que melhoram o mesmo.

6 KOTZE, W.; JOUBERT, M. Compost and organic mulches in deciduous fruit production. Deciduous 
Fruit Grower, Bellville, v. 42, n. 3, p. 93-96, 1992.
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5 CONCLUSÃO

A utilização do Resíduo Sólido Orgânico Urbano (R. S. O. U) como composto 

de substrato na produção de mudas de Eucalypus urophylla, associado ao composto 

utilizado pelo viveiro do IFMG-SJE (palha de arroz carbonizada e vermiculita) não se 

apresentou viável, pois com a adição deste composto no substrato, aumentou-se 

proporcionalmente a taxa de mortalidade das mudas.

Para as variáveis diâmetro do coleto (DC), altura da parte aérea (H), a adição 

crescente de R.S.O.U. nos substratos, apresentou um efeito negativo proporcional 

às quantidades utilizadas.

Pela alta quantidade dos macronutrientes (P, K, Ca e Mg) estes podem ter 

causado algum efeito fitotóxico, destacado pela redução de crescimento das mudas 

a partir da adição do R.S.O.U no substrato.
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