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Resumo - O experimento foi instalado no Ifes - campus de Alegre, em agosto de 2010, em viveiro com sombrite 

a 50%, tendo-se a espécie florestal Anadenanthera colubrina var. cebil  como indicadora da eficiência 

agronômica de composto orgânico e biossólido (lodo de esgoto) em vasos com capacidade para 30L. O 

delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com quatro doses de cada um dos resíduos 

orgânicos e quatro repetições, perfazendo trinta e duas unidades experimentais. Foi avaliado o teor de matéria 

seca da parte aérea (MSA) das mudas aos 150 dias após o plantio.  A adição dos insumos orgânicos 

proporcionou ganhos no parâmetro avaliado, sendo que o composto orgânico apresentou melhores resultados 

quando comparado ao lodo de esgoto.  
 

Palavras-chave: Espécies Florestais, Fertilizante Composto, Lodo de Esgoto, Produção de Mudas. 

 

Abstract - The experiment was installed on Ifes - campus de Alegre, in August 2010, in a nursery with 50% 

shade.  Anadenanthera colubrina var. cebil seedlings was used as an indicator of agronomic efficiency of organic 

compost and biosolids (sewage sludge) in 30L vessels. The statistical design was completely randomized, with 

four doses of each of the organic waste and four repetitions, making thirty-two experimental units. The dry shoot 

(MSA)  was measuring after 150 days. The addition of organic inputs provided gains in MSA. Compost results 

in further development when compared to sewage sludge.  
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INTRODUÇÃO 

O angico-vermelho é uma árvore que pertence a família Fabaceae, sendo essa espécie 

utilizada no sombreamento de pastagens, por apresentar copa ampla. A característica de 

rápido crescimento a torna interessante para ser aproveitada em reflorestamentos de áreas 

degradadas (CARVALHO, 2003). 

Os adubos orgânicos, além do fornecimento de nutrientes, destacam-se por um papel 

fundamental, fornecendo matéria orgânica para melhorar as propriedades físicas, químicas e 

biológicas do solo. Ao melhorar os aspectos físicos do solo, a matéria orgânica é considerada 

um condicionador desse meio (VAN RAIJ, 1991). 

Uma alternativa que tem despontado como promissora é o lodo de esgoto, também conhecido 

por biossólido, sendo fonte de nutrientes para várias culturas (SILVA et al., 2002). Uma 

importância do biossólido é o seu aproveitamento como recondicionador físico e químico de 

solos usados em cultivos agrícolas e florestais (MELO; MARQUES, 2000).  

Para produzir garantir o sucesso em um futuro povoamento florestal, inúmeros 

pesquisadores têm voltado seus estudos para o controle e a obtenção de mudas de boa 

qualidade, capazes de resistir às adversidades ambientais após o plantio e que apresentem baixo 

custo. As linhas de pesquisas voltadas para esse fim vão desde técnicas de produção de mudas 

de alto padrão de qualidade, análise de diferentes tipos de recipientes e substratos, bem como 

do tipo e da dose de fertilização e dos métodos de propagação de espécies florestais 

(BERNARDINO, et al. 2005). 



 

 

Assim, o objetivo do presente trabalho foi avaliar a eficiência agronômica de biossólido 

em comparação com o composto orgânico no desenvolvimento inicial de angico vermelho 

(Anadenanthera colubrina var. cebil) em condições semicontroladas. 

 

METODOLOGIA 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação no Viveiro de Pesquisas Florestais 

do Instituto Federal do Espírito Santo-Campus de Alegre, no Sul do Espírito Santo 

(20º45’38,23’’S e 41º27’25,46’’O, a 115m de altitude) no período de agosto de 2010 a junho 

de 2011. As amostras de solo utilizadas como substrato foram coletadas no horizonte B sob 

pastagem na área do IFES, classificado como latossolo vermelho amarelo distrófico (Lvad). 

O biossólido foi obtido da empresa Foz do Brasil, em Pacotuba, distrito de Cachoeiro de 

Itapemirim-ES, ele foi bioestabilizado e seco e analisado sob aspectos químicos e 

microbiológicos.  O composto orgânico foi produzido no próprio local de instalação do 

experimento, sendo que as pilhas foram montadas com esterco animal e folhagens. As 

sementes foram colocadas em sementeiras para germinação, enquanto os substratos estavam 

sendo preparados para incubação nos vasos por 30 dias. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com dois 

substratos e quatro diferentes doses para cada um, totalizando oito tratamentos, com quatro 

repetições. As doses de biossólido foram 0, 10, 20 e 30% e as de composto orgânico também 

foram 0, 10, 20 e 30%.  A unidade experimental foi constituída de um vaso de polipropileno, 

cada um com capacidade de 30 litros.
 
 Cada vaso recebeu duas plântulas e após 30 dias 

efetuou-se o desbaste deixando apenas uma planta por vaso. Durante o período experimental, 

o teor de umidade do solo foi mantido próximo de 60% da capacidade de campo. 

Após 120 dias, as plantas foram coletadas e realizada a determinação da matéria seca da 

parte aérea. Os dados foram submetidos a análise de variância e de regressão no programa 

Saeg e os gráficos foram gerados em MS-Excel. 
 

RESULTADOS 

A Figura 1 refere-se à matéria seca da parte aérea das mudas de angico-vermelho aos 

150 dias, submetidas a doses de lodo de esgoto e de composto orgânico. 

 

 
 

Figura 1. Matéria seca da parte aérea em gramas das 

mudas de angico-vermelho aos 150 dias, submetidas a 

doses de lodo de esgoto e de composto orgânico. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A adição dos insumos composto orgânico e lodo de esgoto proporcionaram ganhos 

crescentes na matéria seca da parte aérea de angico. A partir da dose de 20% de ambos 



 

 

materiais, as equações quadráticas ajustadas (Figura 1) demonstram vantagem do composto 

sobre o lodo para o referido parâmetro analisado e esse comportamento se torna mais visível 

com o aumento da dose. Em 30% de composto e de lodo de esgoto houve estabilização no 

ganho de matéria seca. Para o lodo de esgoto, em particular,  a equação aponta um ótimo de 

resultado na matéria seca quando a dose se aproxima de 24,88%, conforme a derivada da 

equação apresentada na Figura 1. 

Rodrigues et al. (2001), estudando efeito de diferentes substratos no desenvolvimento 

de café arábica,  demonstraram que vermicomposto teve melhor resultado na produção de 

matéria seca da parte aérea das plantas quando comparado com outros resíduos, como palha 

de café e lodo de esgoto. 

Conclui-se que a adição de composto e também de lodo de esgoto ao substrato 

promoveu ganhos crescentes no desenvolvimento de angico-vermelho.  
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