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RESUMO 
  

A produção de mudas constitui uma das etapas mais importantes do sistema produtivo, 
sendo altamente dependente da utilização de insumos.  O objetivo deste trabalho foi 
avaliar a qualidade das mudas através de características físicas e verificar qual 
substrato alternativo possibilita a expressão da qualidade das sementes de Inga edulis 
Mart. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado composto de 7 
tratamentos com 4 repetições, sendo cada unidade amostral composta por 11 tubetes. 
A espécie indicadora do substrato foi o Ingazeiro, Inga edulis Mart, produzidas em 
tubetes com 56cm³. Os tratamentos utilizados foram: T1: testemunha absoluta: 100% 
substrato comercial; T2: cama de frango 10%, moinha de carvão 70%, argila 10% e 
areia 10%; T3: cama de frango 20%, moinha de carvão 60%, argila 10% e areia 10%; 
T4: cama de frango 30%, moinha de carvão 50% argila 10% e areia 10%; T5: cama de 
frango 40%, moinha de carvão 40%, argila 10% e areia 10%; T6: cama de frango 50%, 
moinha de carvão 30%, argila 10% e areia 10% e T7: areia 100%. Aos 90 dias 
avaliaram-se o diâmetro do colo, altura da parte aérea, comprimento da raiz e massa 
seca parte aérea e da raiz. O tratamento 3 apresentou melhor desempenho em relação 
as características diâmetro do colo, altura das mudas, massa seca da parte aérea e 
massa seca da raiz, não diferindo do tratamento 1 (testemunha). O comprimento da raiz 
apresentou melhor média com o tratamento 3. Os melhores resultados de 
desenvolvimento das mudas entre os substratos alternativos, foram obtidos com o 
substrato composto de 20% de cama de frango e 60% de moinha de carvão 
  
PALAVRAS-CHAVE:  Amazônia, leguminosas arbóreas, adubação verde  

  
SUBSTRATE ORGANIC WASTE FOR PRODUCTION OF SEEDLINGS  INGAZEIRA 

(Inga edulis Mart) IN VALLEY JURUÁ-ACRE  
 
 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, N.13; 2011 Pág. 960 

ABSTRACT  
 
The production of seedlings is one of the most important stages of the productive 
system, being highly dependent on the use of inputs. The objective of this study was to 
evaluate the quality of the seedlings by physical characteristics and determine which 
alternative substrate allows the expression of the quality of the seeds of Inga edulis 
Mart. The experimental design was completely randomized composed of seven 
treatments with four replicates, each sample unit consists of 11 tubes. The indicator 
species of the substrate was Ingazeira, Inga edulis Mart, grown in tubes with 56cm ³. 
The treatments were: T1: absolute control: 100% commercial substrate, T2: 10% poultry 
litter, coal mills 70%, 10% clay and sand 10%, T3: 20% poultry litter, coal mills 60% , 
clay 10% sand and 10% T4: 30% poultry litter, coal mill 50% 10% clay and sand 10% 
T5: 40% poultry litter, coal mills 40%, 10% clay and sand 10 % T6: 50% poultry litter, 
coal mills 30%, 10% clay and sand and 10% T7: 100% sand. Evaluated at 90 days if the 
stem diameter, shoot height, root length and dry mass of shoot and root. Treatment 3 
showed better performance against the characteristics stem diameter, seedling height, 
dry mass of shoot and root dry mass did not differ from treatment 1 (control). The root 
length showed the best average with treatment 3. The best results of development of 
seedlings among the alternative substrates, were obtained with the substrate composed 
of 20% of poultry litter and 60% of coal mill. 
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INTRODUÇÃO 
 

         A ação do homem sobre os ecossistemas da Amazônia se manifesta na 
exploração da agricultura, pecuária e extração de madeira, exploradas sob práticas 
extrativistas que afetam diretamente os recursos naturais da Floresta Amazônica. 
Assim, já se observam perdas irrecuperáveis na diversidade florística e faunística, 
aceleração dos processos de erosão e declínio da fertilidade do solo e dos recursos 
hídricos. 
 O sistema de produção de mudas de espécies florestais tem se mostrado uma 
atividade fundamental no processo de ocupação e recuperação em áreas degradadas 
para o qual devem ser destinados cuidados especiais na composição de substratos e 
no procedimento de condução das mudas, visando um melhor aproveitamento de seu 
potencial. Porém, essa produção apresenta uma série de restrições, principalmente em 
regiões isoladas da Amazônia Ocidental onde o acesso a insumos e substratos 
comerciais são escassos e onerosos.  
 A produção de mudas constitui uma das etapas mais importantes do sistema 
produtivo, sendo altamente dependente da utilização de insumos (SILVEIRA et al., 
2002). Nesta etapa, o substrato é um dos insumos que têm se destacado em 
importância devido à sua ampla utilização na produção de mudas (CORREIA et al., 
2003). 
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 As características físicas e químicas do substrato devem oferecer as melhores 
condições para que haja uma excelente germinação e favoreça o desenvolvimento de 
mudas (MINAMI & PUCHALA, 2000). Na formação das mudas, é importante a utilização 
de substratos que apresentem propriedades físico-químicas adequadas e que forneçam 
os nutrientes necessários para o desenvolvimento da planta (MENDONÇA et al., 2002). 
O substrato se constitui um dos fatores mais complexos, podendo ocasionar a nulidade 
ou irregularidade no processo germinativo, má formação de mudas e surgimento de 
sintomas de doenças (BRAUWERS & CAMARGO, 2000). 
 Do ponto de vista físico um adequado substrato para produção de mudas deve 
permitir adequado crescimento das raízes, reter água, possibilitar aeração e agregação 
do sistema radicular, além de não favorecer o desenvolvimento de doenças e plantas 
daninhas (LIMA et al., 2006).  
  Aumentos substanciais de produtividade, obtidos nos sistemas de produção de 
mudas, devem-se em grande parte, ao uso de substratos adequados. A escolha de um 
material orgânico que possa ser usado como constituinte em substrato, bem como a 
percentagem no mesmo, é de extrema importância para formação e padronização das 
mudas (CARVALHO, 2004). Essa escolha merece especial atenção, em virtude de o 
substrato ser um dos fatores de maior influência, especialmente na fase de germinação 
e emergência (FACHINELLO et al., 1995). 
 O uso de resíduos orgânicos, gerados pela atividade animal, como fonte de 
nutriente às plantas e como condicionadores do solo tem se constituído em alternativa 
viável em termos de preservação ambiental, fazendo com que se reduza de maneira 
significativa à aplicação dos adubos químicos, minimizando a contaminação do meio 
ambiente, além disso, garante fornecimento de matéria-prima a longo prazo e baixo 
custo (SANTOS et al., 2010). A cama de frango é uma boa fonte de nutrientes, 
especialmente de nitrogênio, e quando manejada adequadamente, pode suprir parcial 
ou totalmente, o fertilizante químico, o seu uso adiciona matéria orgânica que melhora 
os atributos físicos do solo, aumenta a capacidade de retenção de água, melhora a 
aeração e cria um ambiente mais adequado para o desenvolvimento da flora 
microbiana do solo (LUZ et al., 2009). 
 A recuperação de áreas degradadas, bem como a sustentabilidade dos sistemas 
de produção poderá ser conseguida através da restauração da fertilidade do solo, 
obtida pela fertilização e repovoamento com leguminosas arbóreas, que são espécies 
vegetais de crescimento rápido, com capacidade de fixação simbionte de nitrogênio e 
que podem, inclusive, ser utilizadas para a aceleração da sucessão secundária 
progressiva (FRANCO et al., 1992). Esta é uma tecnologia de baixo custo e viável para 
recuperação de solos degradados, pois, promove a sua melhoria, através da adição e 
reciclagem de nutrientes aumentando o aporte de matéria orgânica. Modelos 
agroflorestais que associem não somente espécies de valor comercial, mas também 
espécies com rápido crescimento e que possuam capacidade de obter nitrogênio do ar 
e simbiose com fungos micorrízicos parecem ser os mais indicados (FERNANDES 
1999, 2001). Devido a carência de informações, os estudos básicos para produção de 
mudas são de extrema importância para o desenvolvimento da atividade florestal e para 
programas de conservação na Amazônia Ocidental.  
 Nesse contexto, objetivou-se com esse trabalho avaliar a qualidade das mudas 
através das características físicas e verificar, qual a mistura de substrato alternativo que 
possibilita a expressão da qualidade das sementes de Inga edulis Mart. 



ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, Centro Científico Conhecer - Goiânia, vol.7, N.13; 2011 Pág. 962 

 
 
  

METODOLOGIA 
 

O experimento foi conduzido na Universidade Federal do Acre – UFAC, Campus 
Floresta em Cruzeiro do Sul – AC, situada a 214 m de altitude, 70°36’66” L; 72°40’52” 
O, no período de outubro a dezembro de 2010, em viveiro com estrutura de madeira, 
com sombrite de 50%, cor preta colocados acima e nas laterais, permanecendo até o 
final do experimento. Conforme classificação climática de Koppen, a região de Cruzeiro 
do Sul é classificada como tropical úmido Af com chuvas bem distribuídas ao longo do 
ano e ausência de estação seca, a precipitação média anual é de 2074 mm, 
temperatura mínima 20,4 ºC e máxima 31,7 ºC. 

 O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado composto de 
7 tratamentos com 4 repetições, sendo cada unidade amostral composta por 11 
tubetes. A cama de frango utilizada foi oriunda de uma granja no município de Cruzeiro 
do Sul-AC. A tabela 1 mostra os tratamentos utilizados na produção de mudas de Inga 
edulis Mart e o pH inicial dos substratos comercial, substratos alternativos e do 
substrato composto de areia. Todos os componentes individuais dos substratos foram 
secos a sombra e tamisados em peneira de 2 mm de abertura de malha para 
homogeneização. 
  
TABELA 1.  Composição e pH inicial dos substratos utilizados para produção de mudas 

de Inga edulis Mart. 

Trat. pH Substrato 
comercial 

Cama de 
frango 

Moinha de 
carvão 

Argila Areia 

 (H2O) ---------------------------------------%-------------------------------------- 
T1 5.6 100 - - - - 
T2 9.1 - 10 70 10 10 
T3 8.9 - 20 60 10 10 
T4 8.3 - 30 50 10 10 
T5 8.9 - 40 40 10 10 
T6 8.7 - 50 30 10 10 
T7 5.9 - - - - 100 

 
 Utilizaram-se tubetes com 56 cm3, colocados em bandejas plásticas sob 
bancadas. Após as misturas que constituíram os tratamentos, os tubetes foram 
preenchidos e em seguida realizados a semeadura diretamente nos recipientes, 
plantando-se uma semente por tubete, no qual, as sementes foram cobertas com uma 
fina camada do próprio substrato. A espécie florestal indicadora de substratos foi o 
Ingazeiro, Inga edulis Mart, coletadas de um sistema agroflorestal localizado no 
município de Cruzeiro do Sul-Acre, situada a 198 m de altitude, 07º 34’ 24.7” S; 72º 49’ 
21.9” O. As plantas foram irrigadas diariamente, utilizado-se o sistema de rega manual. 
Antes do plantio foi realizado um teste de germinação para verificar a viabilidade das 
sementes, e estudo da morfologia externa das mudas, tempo de emersão de plântula, 
tempo e emissão de primeiras folhas, verificação do desenvolvimento vegetativo da 
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espécie testada, conduzido com 30 sementes no total, semeadas em uma bandeja 
plástica, tendo como substrato areia. Ao final do teste de germinação computou-se a 
porcentagem de 90% de germinação viável de plântulas.  
 Aos 90 dias, mensuraram-se o diâmetro do colo (mm), altura da parte aérea 
(mm) e comprimento do sistema radicular (mm) em todas as mudas. Em seguida, as 
plantas foram cortadas rente ao solo (5cm), sendo a parte aérea e as raízes 
acondicionadas separadamente em sacos de papel e secas em estufa de circulação de 
ar forçada a 65 °C, por 72 horas, onde posteriormen te foram realizadas as pesagens da 
massa seca da raiz (g) e massa seca área (g) em balança analítica de duas casas 
decimais. 
 Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e comparados entre si 
pelo teste Tukey ao nível de 5% de probabilidade pelo programa estatístico SISVAR – 
Sistema de Análise de Variância – da Universidade Federal de Lavras. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 O resultado das análises estatísticas indicou que para variável diâmetro, não 
houve diferença significativa (P<0,05), entre os tratamentos T1, T2, T3, T4 e T7, sendo 
o T1 e T3, os quais apresentaram melhores médias. Entretanto, o T6 mostrou menor 
diâmetro do colo da muda. Esses resultados estão de acordo com CARVALHO et al. 
(2004), avaliando a produção de mudas de  Abieiro (Lucuma caimito), verificou que o 
uso de cama de frango propiciou um aumento no crescimento das mudas nas doses 
mais baixas (10% e 20%), ocasionando, nas doses mais elevadas, morte de plântulas. 
Nas mudas de abieiro, o uso de mais de 30% do adubo orgânico reduziu o crescimento 
das plantas. Observou-se, neste trabalho, que nas doses mais altas de cama de frango 
o desenvolvimento das mudas foi similar aos resultados de CARVALHO et al. (2004). 
 

 
FIGURA 1. Diâmetro do colo de mudas de Inga edulis 

Mart produzidas em substratos 
alternativos. Letras iguais não diferem 
significativamente entre si pelo teste de 
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Tukey (P<0,05). 
 

O tratamento T1 e T3 obtiveram maiores resultados para variável altura das 
mudas. Todavia os T2, T3, T4, T5, T6 e T7 não diferiram estatisticamente entre si, 
sendo que o T3 apresentou melhor efeito no crescimento das plantas em relação aos 
tratamentos compostos de substratos alternativos. Resultados semelhantes são 
apontados por LIMA et al. (2006) avaliando a produção de mudas de mamoneiro 
(Ricimus communis L.) em saquinhos, verificaram que 25% de cama de frango 
possibilitou o melhor crescimento das plantas. Os mesmos autores afirmam que a cama 
de frango mostrou-se uma fonte orgânica quimicamente ativa, compondo um bom 
substrato sempre que associada com um material que propicie boas características 
físicas. 

 

 
FIGURA 2. Altura da parte aérea de mudas de Inga 

edulis Mart produzidas em substratos 
alternativos. Letras iguais não diferem 
significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (P<0,05). 

 
Para variável massa seca da parte aérea, o tratamento T5 apresentou menor 

peso, diferindo significativamente dos T1 e T3 que propiciaram as maiores médias. Os 
tratamentos T2, T4, T6 e T7 não diferiram entre si, sendo que o T3 proporcionou maior 
produção de matéria seca foliar entre os substratos orgânicos. Segundo GASSI et al. 
(2009) avaliando o crescimento e a produção da Bardana (Arctiun lappa L.), relata que 
o uso da cama de frango possibilitou maior produção de massa fresca e seca da parte 
aérea e das raízes de bardana. Estudando as doses de cama de frango para produção 
de mudas de tamarindeiro (Tamarindus indica), PEREIRA et al. (2010) verificaram que 
a maior produção de matéria seca de parte aérea e das raízes das mudas, foram 
obtidas nos substratos compostos de cama de frango. 
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FIGURA 3. Massa seca da parte aérea de mudas de 

Inga edulis Mart produzidas em substratos 
alternativos. Letras iguais não diferem 
significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (P<0,05). 

 
A variável comprimento da raiz, o tratamento T3 obteve melhor resultado, não 

diferindo estatisticamente dos tratamentos T1, T2, T4 e T7, porém diferiu do tratamento 
T6, composto com maior dose de cama de frango que resultou em menor 
desenvolvimento radicular das mudas. Segundo MIRANDA et al. (1998) na formulação 
de substratos alternativos, constataram que o esterco de galinha por ser rico em 
amônia, não deve ultrapassar 30% do total da mistura, sob pena de prejudicar o 
crescimento das mudas, e por outro lado, recomendou acrescentar 50% de um material 
orgânico que promova a aeração do substrato. No presente trabalho o tratamento T3 
com 60% de moinha de carvão, corrobora com MIRANDA et al. (1998), pois apresentou 
melhores médias de desenvolvimento das mudas.  
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FIGURA 4. Comprimento médio da raiz de mudas de 

Inga edulis Mart produzidas em substratos 
alternativos. Letras iguais não diferem 
significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (P<0,05). 

 A variável massa seca da raiz, não houve diferença estatística para os 
tratamentos T2, T3, T5 e T7. Entretanto, os tratamentos T1 e T3 mostraram melhores 
respostas ao volume radicular, diferindo significativamente dos T4 e T6 que 
apresentaram médias inferiores. 
  

 
FIGURA 5. Massa seca da raiz de mudas de Inga 

edulis Mart produzidas em substratos 
alternativos. Letras iguais não diferem 
significativamente entre si pelo teste de 
Tukey (P<0,05). 
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 Segundo CARVALHO et al. (2004), com base em estudos de vários autores, os 
danos causados às plantas em função do uso de altas doses de material orgânico, 
podem estar associados à diminuição no suprimento de oxigênio, estresse hídrico, 
presença de quantidades tóxicas de amônia, de nitrito e de sais, principalmente de 
potássio. 
  Para as características da parte área foliar, sistema radicular e biomassa seca 
da parte aérea e raízes, as melhores médias foram obtidas em mudas produzidas com 
20% de cama de frango, entre os substratos alternativos. De modo geral, a maioria dos 
pesquisadores que trabalham com cama de frango como substratos alternativos, obtêm 
melhores médias em doses mais baixas do adubo (LIMA et al., 2006; GASSI et al., 
2009; PEREIRA et al., 2010; MIRANDA et al., 1998; CARVALHO et al., 2004). 
 Na tabela 4 estão apresentados os valores médios de todas variáveis 
analisadas. O resumo da análise de variância está apresentado na Tabela 3. Todas as 
características analisadas foram significativas a 1% pelo Teste F. Os Coeficientes de 
Variação foram considerados normais, na faixa de 0 a 10%. 
 A utilização de resíduos orgânicos como fonte de substratos alternativos pode ter 
aumentado a disponibilidade de nutrientes às plantas, favorecendo o melhor 
desenvolvimento vegetativo na dose de 20% com cama de frango, sendo que, acima de 
20% os substratos alternativos apresentam efeitos adversos as plantas. 
 
TABELA 2 . Valores médios de diâmetro do colo, altura da parte aérea, comprimento da 

raiz, massa seca da parte aérea e massa seca de raízes de mudas de Inga 
edulis Mart, aos 90 dias, usando como fonte de nutrientes avaliada a cama 
de frango. 

Dados (mm) Peso seco (g) 
Trat. 

Cama de 
frango 

% Diâmetro  Altura Comprimento da 
raiz 

Aérea Raiz 

T1 0 3.53 a 179 a 128 abc 2.54 a 1.84 a 
T2 10 3.25 abc 145   b 131 ab 2.15   bc 1.64   bc 
T3 20 3.28 ab 155 ab 133 a 2.27 ab 1.68   b 
T4 30 3.04 abc 142   b 124 abc 2.00   bc 1.55     c 
T5 40 2.94   bc 142   b 116   bc 1.92     c 1.57   bc 
T6 50 2.77     c 134   b 114     c 2.07    bc 1.56     c 
T7 0 3.19 abc 137   b 118 abc 2.15    bc 1.61   bc 

Letras iguais não diferem significativamente entre si pelo teste de Tukey (P<0,05).   
 

CONCLUSÕES 
 
 O substrato composto com 20% de cama de frango proporcionou maiores 
valores entre os substratos alternativos para altura da parte aérea, diâmetro do colo, 
massa seca da parte aérea e massa seca da raiz.  
 O substrato comercial foi inferior aos substratos alternativos apenas na variável 
comprimento da raiz. 
  A cama de frango pode ser utilizada na composição de substratos alternativos, 
pois mostrou-se uma boa fonte orgânica para a composição do substrato, necessitando 
ser combinada com um material que propicie condições físicas adequadas, sendo 
indicado o substrato composto de 60% de moinha de carvão e 20% de cama de frango. 
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