
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CAMPUS SÃO ROQUE 

 

Vitor Ricardo Rodrigues da Luz 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO E ANÁLISE DE ADUBO ORGÂNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Roque 

2015 



 
 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - 

CAMPUS SÃO ROQUE 

 

Vitor Ricardo Rodrigues da Luz 

 

 

 

 

 

 

PRODUÇÃO E ANÁLISE DE ADUBO ORGÂNICO 

 

Trabalho de conclusão de curso 
apresentado como requisito para 
obtenção do título de Tecnólogo em 
Gestão Ambiental sob orientação do 
Prof. Dr. Guilherme Augusto Canella 
Gomes e co-orientação do Prof. Ms. 
Eduardo Roque Mangine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Roque 

2014 



 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO 

 

 
Nome: _________________________________________________________  

 

Título: __________________________________________________________  

_______________________________________________________________ 

 

Trabalho de conclusão de curso apresentado 

ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Estado de São Paulo – 

Campus São Roque, para obtenção do título 

de Tecnólogo em Gestão Ambiental. 

 

Aprovado em:      /     /        . 

 

 

Banca Examinadora 

 

 

Prof. Dr.                                                               .         Instituição:                      .      

Julgamento:                                                         .         Assinatura:                     . 

 

 

Prof. Dr.                                                               .         Instituição:                      .      

Julgamento:                                                         .         Assinatura:                     . 

 

 

Prof. Dr.                                                               .         Instituição:                      .      

Julgamento:                                                         .         Assinatura:                     . 

 

 

 

 

 



 
 

DEDICATÓRIA 

 

Dedico este trabalho a minha família, que sempre me apoiou e mostrou 

o caminho correto da vida, que sempre esteve ao meu lado me motivando a 

sempre seguir em frente. Principalmente ao meu avô, que sempre me amará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Primeiramente quero agradecer meus pais José Roberto Rodrigues da 

Luz e Gislaine Mery Rodrigues da Luz, por todo o apoio, paciência, dedicação, 

puxões de orelha e preocupação, por tudo que me ensinaram e por todo amor 

que me deram. Amo muito vocês! Obrigado. 

Agradecer toda minha família por sempre estar do meu lado, em todos 

os momentos, sejam eles bons ou ruins, e sempre me apoiarem. Inclusive 

minha irmã Bruna Roberta Rodrigues da Luz que apesar das irritações sempre 

nos amamos, minhas avós Maria Madalena Domingos da Silva e Olivina 

Marlide Rodrigues da Luz e meu avô Antenor Rodrigues da Luz. Amo vocês! 

Agradeço ao meu orientador Guilherme Augusto Canella Gomes, por 

toda a paciência, ensinamentos e confiança. E meu Co orientador Eduardo 

Roque Mangini também pela paciência, ensinamentos e confiança. 

A todos os meus amigos, Samuel (Coreano), Fernanda, Lucas (Nono), 

Claudemir (Juninho) e Caique, que me ajudaram desde a escrita até na parte 

prática na realização deste trabalho. E Giovanni Pizzingrilli que sempre me 

apoiou. 

Em especial Leticia de Souza Quirino Pereira que apesar de todas as 

dificuldades sempre esteve do meu lado, agradeço por todo o auxílio na escrita 

deste trabalho, pela paciência e por todo apoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

A compostagem é o processo no qual a matéria orgânica utilizada é 

bioestabilizada e transformada em húmus, este podendo ser utilizado como 

composto para uma excelente adubação de diferentes cultivos. Este presente 

trabalho visa fabricar um composto através do processo de compostagem com 

a utilização de resíduos orgânicos doados pela empresa Folhas & Cia. Após 

esta produção realizar o cultivo na casa de vegetação do Instituto Federal de 

Ciência e Tecnologia de São Paulo – campus São Roque de tomates da 

espécie Santa Cruz para a delimitação da eficiência do composto produzido 

através de análises estatísticas, de análise de variância e do teste de Tukey. 

Para isso, diferentes compostos foram atribuídos em 4 diferentes tratamentos, 

com 10 repetições cada, através de um delineamento inteiramente casualizado. 

Esses quatro tratamentos foram: T0 - areia lavada; T1 – composto orgânico 

Biokashi; T2 – composto orgânico Folhas & Cia; T3 – adubação química. Após 

as análises estatísticas feitas foi concluído que o tratamento em que foi 

utilizado o composto químico (T3) foi o mais eficiente em relação aos de mais. 

Palavras-chave: Análise de composto. Compostagem. Biofertilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Composting is the process in which the used organic matter is biostabilized and 

transformed into humus, this compound can be used as an excellent fertilizer 

for different crops. This present study aims to produce a compound through the 

composting process with the use of the residue which was donated by the 

company Folhas & Cia. After this production perform cultivation in the Instituto 

Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo - São Roque’s greenhouse of 

tomatoes species Santa Cruz to the delimitation of the efficiency of the 

compound produced by growth of statistical analyzes, variance’s analisys and 

Tukeys’s test. For this, different compounds were assigned in 4 different 

treatments, with 10 repetitions each, using a completely randomized design. 

These four treatments were: T0 - washed sand; T1 - Biokashi organic 

compound; T2 - organic compound Folhas & Cia; T3 - chemical fertilization. 

After statistical analysis made it was concluded that the treatment which was 

used in the chemical compound (T3) was more efficient towards more. 

Keywords: Compost analysis. Composting. Biofertility. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os adubos orgânicos provenientes da compostagem são utilizados a milhares 

de anos para uma devolução dos resíduos agrícolas antes não aproveitados ao solo, 

para manter a sua fertilidade e consequentemente, o manter produtivo para novas 

culturas que poderiam a ser feitas. Atualmente, além de fonte de adubação orgânica, 

a compostagem funciona também como uma grande alternativa para a destinação 

adequada dos resíduos orgânicos em geral. 

A compostagem é definida como a decomposição controlada dos resíduos 

orgânicos na qual se obtém matéria orgânica humificada e bioestabizada, 

denominada composto, que pode ser utilizada como um excelente adubo orgânico 

(PENTEADO, 2010). 

Este trabalho foi realizado com o apoio da empresa Folhas & Cia. que 

forneceu o material para sua realização. A empresa realiza processamento vegetal, 

possui uma grande área de cultivo, e por isso sofre com o problema da destinação 

dos resíduos orgânicos produzidos. Através da realização deste trabalho a empresa 

poderá encontrar um modo de destinar os seus resíduos de forma correta, e ao 

mesmo tempo poupar gastos na compra dos adubos utilizados. 

 

1.1 Objetivo 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar adubos orgânicos produzidos 

através do processo de compostagem. Através da utilização de resíduos de 

hortaliças disponibilizados pela empresa Folhas & Cia., realizar o processo de 

compostagem, fabricar adubo orgânico e então utiliza-lo para semeadura de tomates 

Santa Cruz, para verificar a sua eficácia através de análises estatísticas. 
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1.1.2 Objetivo especifico 

 

 Realizar o processo de compostagem através da utilização dos resíduos de 

hortaliças oferecidos pela empresa Folhas & Cia e produzir um composto totalmente 

orgânico. 

 Semear tomates da espécie Santa Cruz ao composto orgânico anteriormente 

produzido na compostagem, e outros compostos. 

 Analisar, através de métodos estatísticos, o crescimento das espécies 

cultivadas. 

 

1.2 Justificativa 

 

Este projeto foi desenvolvido para destinar os resíduos orgânicos de 

hortaliças de forma adequada, além de reutilizá-los para gerar adubos orgânicos, 

através do processo da compostagem. E então analisar qual o meio de produção 

mais eficiente, para verificar se o adubo oferece uma boa rentabilidade e produção. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Compostos 

 

Segundo Penteado (2010) a produção de compostos através da 

compostagem tem como principal objetivo o aproveitamento dos resíduos orgânicos 

que seriam jogados no lixo. A compostagem é um processo microbiológico que 

transforma os resíduos orgânicos em um material chamado de composto, 

inicialmente chamado de húmus, muito semelhante ao próprio solo orgânico, muito 

fértil, rico em matéria orgânica, sendo utilizado como um ótimo adubo. 

Os resíduos orgânicos que são descartados irresponsavelmente no ambiente 

atravessam um processo de bioestabilização natural, sendo ou anaeróbia ou 

aeróbia. Com o passar deste processo há a produção do chorume, um líquido 

altamente poluente, de coloração escura, alta DBO (demanda bioquímica de 

oxigênio), elevada concentração de ácidos graxos voláteis e também, podendo ter 

concentrações de metais pesados. Entre os resíduos orgânicos podemos citar 

papéis, resíduos de culturas, sobras de alimentos em geral, etc. Para que estes 

resíduos não sejam transformados em substâncias tóxicas ou poluentes, a 

compostagem se torna uma grande alternativa, ainda mais que os resíduos além de 

não prejudiciais são reaproveitados (PEREIRA, 2013). 

 

2.2 Fatores intervenientes a compostagem 

  

Uma produção correta de composto orgânico tem como principais fatores que 

de alguma maneira podem influenciar o processo de compostagem a sua relação de 

carbono/nitrogênio, a temperatura, a umidade, a aeração e o pH. Além de outros 

fatores como a granulometria, os nutrientes ali produzidos e os microrganismos ali 

atuantes (KIEHL, 1985). Outros autores como, Valente et al., (2009); Battisti, Dione; 

Battisti, José, (2011) e  também incluem as dimensões das leiras de compostagem 

como um fator a se considerar, apesar de que segundo Kiehl, (1985) o correto é que 

a compostagem seja realizada na forma de pilhas, para assim facilitar a aeração e a 

umidificação do composto. 
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2.2.1 Relação carbono/nitrogênio (C/N) 

 

A relação de carbono/nitrogênio (C/N) ideal é a de 30/1 no início do processo. 

O carbono é utilizado como energia para síntese de proteínas (MAIA et al., 2003), no 

qual um terço é incorporado pela célula e dois terços são liberados na forma de CO2, 

o nitrogênio é incorporado em uma relação de 10/1 com o carbono e é 

constantemente reciclado, por isso, a relação C/N ideal do húmus produzido é de 

10/1 (KIEHL, 1985). Na relação ideal de C/N os organismos que irão realizar a 

decomposição da matéria, vão obter esses elementos em completo equilíbrio, sem a 

necessidade de obtenção destes de outra maneira ou o descaso com o que possa 

vir a ser um elemento excedente (PENTEADO, 2010). 

A matéria orgânica bioestabilizada apresenta uma taxa C/N que indica o início 

da mineralização do nitrogênio, e consequentemente já pode ser utilizada no cultivo, 

como composto ainda não humificado, como mostrado na Figura 1 (KIEHL, 1985). 

 
Figura 1 - Fases da composição pela ralação C/N e os dias para bioestabilização 

 
Fonte: www.fdr.com.br 

 

Além disso, pode-se notar que se o composto for utilizado ainda na fase inicial 

da decomposição, com uma taxa de C/N maior que 30/1 ocorre à imobilização no 

http://fdr.com.br/formacao/2013/compostagem-e-minhocultura/fatores-que-influenciam-na-compostagem/
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nitrogênio, o nitrogênio mineral será transformado em nitrogênio orgânico, na forma 

de amônia ou nitrito, que não é solúvel, e pode causar danos à plantação (KIEHL, 

1985). 

Se a relação C/N for menor que 20/1 a decomposição dos materiais será 

muito rápida e terá um elevado nível de nitrogênio (PENTEADO, 2010). Como o 

nível de carbono (fonte de energia) é baixo, irá existir um excedente de nitrogênio, 

que será liberado na forma de amônia (KIEHL, 1985). 

Já se a relação C/N for maior que 35/1 indica a deficiência de nitrogênio, 

fazendo com que a decomposição se torne muito mais lenta (PENTEADO, 2010). Se 

a falta de nitrogênio for extrema e este composto for aplicado ao solo ele poderá 

ocasionar deficiência graves nas plantas, como sintomas de clorose ou até mesmo a 

necrosamento de suas folhas (KIEHL, 1985). 

 

2.2.2 Temperatura 

 

Segundo Pereira, (2013) a temperatura é um dos fatores que mais indicam a 

eficiência da compostagem. Um dos primeiros sinais de que a compostagem se 

iniciou é o aumento da temperatura, a taxa de decomposição atinge seu auge entre 

temperaturas de 45°C e 55°C. 

Os microrganismos geram calor durante a decomposição da matéria orgânica, 

já que, possuem um metabolismo exotérmico, com isso, a temperatura pode chegar 

a parâmetros maiores que o ideal para a decomposição. Em um período de 15 a 30 

dias a composteira pode atingir até 70°C o que se torna um meio de higienização 

dentro do composto, no qual há uma grande diminuição no número de sementes de 

plantas invasoras, predadores de minhocas e organismos patogênicos. Os 

compostos em sua maioria não devem ultrapassar esta temperatura de 70°C, pois 

nessa temperatura os microrganismos úteis ao processo começam a morrer, 

diminuindo a eficiência do processo (PEREIRA NETO; LELIS, 2001). 
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2.2.3 Umidade 

 

Se tratando de um processo biológico a umidade é essencial (PEREIRA, 

2013). O ideal é que a umidade fique em torno de 50%, em que não exceda o limite 

de 60% ou se torne menor que 40% (PENTEADO, 2010). Se o limite de 60% for 

ultrapassado pode ocorrer a anaerobiose (respiração celular na ausência de 

oxigênio) o que ocasiona a produção de chorume, putrefação e mau cheiro, já se a 

umidade chegar a menos de 40% a atividade biológica será reduzida, e prejudicará 

o processo (MALVESTIO et al., 2009). 

 

2.2.4 Aeração 

 

A aeração é grande responsável por determinar o modo de decomposição 

que será realizado. Feita normalmente pelo processo de reviramento da 

composteira, fornece uma maior entrada de oxigênio, auxilia na dissipação do calor, 

e, consequentemente, aumenta a oxidação, diminui o odor e reduz o excesso de 

umidade que pode estar presente (OLIVEIRA et al., 2008). 

Segundo Penteado, (2010), p.26, “Para que o processo se mantenha aeróbio 

o ideal é um mínimo de 10% de oxigênio”, assim, aumentando as temperaturas, 

diminuindo o odor liberado e deixando o processo mais rápido, por não permitir o 

desenvolvimento do processo em modo anaeróbio. 

 

2.2.5 pH 

 

De acordo com Santos, (2007) o pH do composto durante todo o processo 

varia de 6,0 a mais de 8,0 dependo da matéria-prima utilizada e de que maneira o 

processo é realizado. 

No início do processo ocorre a decomposição da matéria orgânica, que libera 

ácidos orgânicos e deixa o composto ácido. Com o passar do tempo, os ácidos 

orgânicos e minerais já presentes, reagem com as bases que foram liberadas pela 

matéria orgânica formando substâncias alcalinas elevando o pH do composto 

(SILVA, 2008). 
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2.2.6 Microrganismos 

 

Os microrganismos são parte essencial ao processo de compostagem, pois 

através do seu metabolismo transformam a matéria orgânica no húmus. Estes fazem 

a decomposição em duas fases, primeiramente na bioestabilização do composto, 

formando o material grosseiro e depois na humificação do compostosto, formando o 

húmus (PENTEADO, 2010).  

 

2.2.7 Granulometria 

 

O tamanho das partículas no processo deve ter entre 10 mm e 50 mm, pois 

quanto menor a granulometria maior a área superficial desta em contato com os 

microrganismos e oxigênios, acelerando as reações (PEREIRA, 2013). Partículas 

muito grandes retêm pouca umidade e desaceleram a reação, enquanto que 

partículas muito pequenas facilitam a compactação da composteira e aumentam as 

chances de ocorrerem processos anaeróbios (OLIVEIRA et al. , 2008). 

 

2.2.8 Nutrientes 

 

A variação e a quantidade de nutrientes presentes no composto final 

dependem diretamente da diversificação da composição inicial da composteira. 

Quanto maior a diversidade da matéria orgânica inicial, maior a diversidade de 

nutrientes e microrganismos, aumentando a velocidade das reações. Com a adição 

de diferentes aditivos a disposição de nutrientes pode mudar de acordo com o 

desejado aumentando ainda mais a velocidade da reação (CATILLO et al., 2010). 

 

2.2.9 Dimensões das leiras 

 

As dimensões das leiras devem ser suficientes para que o calor e a umidade 

não possam ser dissipados de forma rápida, ao mesmo tempo em que, haja uma 

circulação de ar considerável. As leiras, preferencialmente, devem possuir entre 

2,60m de comprimento, 2,00m de largura e 1,00m de altura (VALENTE et al., 2009). 
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2.3 Histórico da compostagem 

 

Segundo Kiehl (1985), desde os tempos mais remotos agricultores utilizam 

restos animais ou vegetais como fertilizantes, para aumentar a sua produção na 

lavoura. No século XIX era utilizado na Europa um adubo orgânico conhecido como 

“nitreira” que vinha a partir da decomposição de restos animais ou vegetais, era 

assim chamado, pois já se sabia que o nitrogênio era decomposto em nitrato ao final 

da reação. 

Inicialmente o composto era realizado sem nenhum tipo de técnica ou 

preparo, até que Albert Howard, no início do século XX, em Indore, na Índia, criou 

uma técnica específica para criação o fertilizante que os nativos utilizavam. Entre o 

período de 1926 a 1941, Selman Abraham Waksman, aliado a outros autores, 

realizou importantes estudos na área de preparação de composto (KIEHL, 1985). 

Em 1953 foram realizados importantes estudos na Universidade da Califórnia, 

que vieram por comprovar ou corroborar com os resultados obtidos por Howard e 

Waksman, de fatores como os microrganismos, a umidade, aeração, temperatura, 

taxa de C/N, granulometria, pH e os nutrientes do composto, são de grande 

importância na decomposição da matéria-prima do composto, além dos principais 

microrganismos presentes no processo,  metodologias para a realização da 

composteira, técnicas de avaliação, entre outros resultados (KIEHL, 1985). 

Os estudos no Brasil foram iniciados por Franz W. Dafert entre os anos de 

1888 e 1893, no qual agricultores produziram fertilizantes de forma técnica, que ao 

final Dafert chamou de “estercos nacionais”. Já em 1950 a Escola Superior de 

Agricultura Luiz de Quieroz iniciou seus estudos sobre o processo de compostagem 

(KIEHL, 1985). 

 

2.4 Fases da compostagem 

 

O processo de compostagem pode ser dividido em três fases diferentes, 

formando três diferentes substâncias a partir da degradação da matéria orgânica, 

em cada uma delas (PENTEADO, 2010). 
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2.4.1 1ª fase: Inicial 

 

Fase inicial de decomposição, a mesófila, ocorre a predominância de 

microrganismos produtores de ácidos, diminuído o pH do composto, com 

temperatura em torno de 45°C. Então, após esta ocorre a fase termófila, na qual 

ocorre a elevação da temperatura entre 70°C a 75°C, com a presença de 

microrganismos termo tolerantes. Nas duas fases ocorre o desprendimento de calor, 

CO2 e H2O(g), formando ácidos orgânicos que impedem o crescimento de plantas 

daninhas e outros patógenos, que podem contaminar o composto (PENTEADO, 

2010). 

 

2.4.2 2ª fase: Estabilização ou semi cura 

 

Nesta fase o composto já pode ser considerado bioestabilizado, para isso o 

composto deve possuir uma relação C/N abaixo de 18/1, com pH menor ou igual a 

6,0. Quando o processo chega neste estágio à temperatura dentro da composteira 

diminui bastante, e ele já pode ser utilizado nos cultivos, entretanto ele não terá a 

qualidade do composto após o termino da ultima fase de maturação (PENTEADO, 

2010). 

 

2.4.3 3ª fase: Maturação, humificação ou cura 

 

Esta se inicia com a queda da temperatura abaixo dos 45°C, retornando a 

fase mesófila. É a parte mais longa do processo onde ocorre a decomposição da 

celulose e da lignina (PENDEADO, 2010). 

Após esta fase há a diminuição da temperatura para um nível próximo ao do 

ambiente, iniciando a fase denominada crisófila. O composto se torna totalmente 

homogêneo e as matérias-primas originais não podem ser mais distinguidas, assim 

como há a formação de ácidos húmicos que reagem com os elementos básicos 

presentes, formando humatos alcalinos, o que pode deixar o pH do composto acima 

de 8,0. Ao final desta etapa há a formação do húmus, totalmente bioestabilizado, 

com as características ideais para o cultivo (PENTEADO, 2010). 
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2.5 Vantagens na utilização do composto 

 

Penteado, 2010 coloca 12 vantagens na utilização do adubo produzido pelo 

processo de compostagem, pois além de adubo, ele atua na nutrição, estruturação e 

sustentabilidade do solo e das plantas: 

 É uma grande fonte de macro e micronutrientes; 

 Funciona como um grande estruturador; 

 Auxilia na vinda de macro e microrganismos, responsáveis pela fertilidade do 

solo; 

 É responsável por um aumento na quantidade de matéria orgânica; 

 Aumenta a saúde e a resistência das plantas, que normalmente são 

enfraquecidas por adubos não orgânicos; 

 Auxilia no aumento da capacidade de trocas iônicas no solo; 

 Aumenta a retenção dos nutrientes pelo solo; 

 Reduz a acidez do solo; 

 Aumenta a eficiência e a eficácia de outros fertilizantes ou corretores de solo; 

 Auxilia na eliminação de patógenos por possuir fungicidas naturais; 

 Atua na solubilização de calcários e fosfatos naturais; 

 Maior resistência das plantas a pragas e doenças. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste projeto foram utilizados resíduos orgânicos coletados 

na empresa Folhas e Cia, dispostos e enriquecidos com minerais oriundos de fontes 

orgânicas para geração de composto através do processo de compostagem nas 

imediações da empresa. As leiras utilizadas possuem 2,00m de comprimento, 1,50m 

de largura e 1,00m de altura. 

A proporção utilizada para a confecção do substrato Folhas & Cia foi de 1 

parte de palha de arroz carbonizada, 3 partes de resíduos vegetais da Folhas & Cia., 

1 parte de esterco bovino e 100 g do bioestimulante Rootex® (estimulador de 

enraizamento). As leiras foram revolvidas a cada 3 dias, permanecendo em 

processo de compostagem por 45 dias. A temperatura se manteve em parâmetros 

normais em cada fase do processo, conforme referencial e a umidade do composto 

foi mantida realizando se a irrigação diária do material. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, 

composto por 10 repetições e 4 tratamentos (T0- Areia lavada, T1- Composto 

Orgânico Biokashi, T2- Composto Orgânico Folhas & Cia, T3- Adubação química). 

Em vasos de 3,6 litros foram transplantadas 2 plantas de tomate, variedade 

Santa Cruz, por vaso. Cinco dias após o transplantio foi feita a retirada de uma das 

plantas e a mais vigorosa permaneceu no vaso, por 30 dias, quando os parâmetros 

altura da parte aérea e da raiz e matéria seca da parte aérea. Todas as amostras 

foram mantidas entre condições uniformes de irrigação, iluminação e drenagem. 

A adubação química do tratamento 3 foi realizada, segundo as 

recomendações do Boletim 100 (30g / vaso da formulação 4-14-08). No tratamento 1 

foi utilizado o composto orgânico Biokashi® (1%N, 1% P2O5, pH 6,0, 15% de 

Carbono Orgânico, CTC 150 mmol/Kg, Relação C/N = 20) acrescido de 0,5 g da 

mistura de micros (0,5% Zn, 0,5% Cu, 0,3% B e 0,2% Mn). Todos os micros 

utilizados na formulação foram disponibilizados na forma de sulfatos e o B na forma 

de ácido bórico. 

Para a obtenção dos valores de matérias secas, as plantas foram separadas 

em partes aéreas e raízes, armazenadas em sacos de papel identificados e em 

seguida, colocadas para secar em estufa à 60°C, até atingirem peso constante. A 
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altura das plantas foi obtida no momento da desmontagem dos vasos juntamente 

com o comprimento da raiz, iniciando as medições a partir do colo da planta. 

Os materiais vegetais secos foram armazenados, em freezer -20°C, e os 

teores de macros e micronutrientes serão analisados em um futuro trabalho. 

Através das médias obtidas pela altura da planta, comprimento da raiz 

principal e pela matéria seca de cada tratamento, primeiramente foi realizado o teste 

de Shapiro-Wilks, teste utilizado como pré-requisito para os testes propostos. E 

então, foi realizado um teste de análise de variância com o auxílio do pacote 

estatístico IBM SPSS 22 e as médias dos tratamentos foram comparadas, ao nível 

de 0,05% de probabilidade, pelo teste de Tukey. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

4.1 Produção dos compostos 

 

A produção do composto foi possível utilizando a metodologia proposta, 

sendo que em 90 dias as três fases do processo de compostagem foram encerradas 

e obtivemos um composto que foi avaliado no plantio dos tomates Santa Cruz 

juntamente com outros 3 tratamentos diferentes. Através destes, foi possível realizar 

as análises estatísticas propostas. 

 

4.2 Análise dos compostos 

 

4.2.1 Teste de Shapiro-Wilks 

 

Os resultados foram submetidos ao teste de Shapiro-Wilks, já que a amostra 

é inferior a 50 casos. Esse teste é dividido em duas partes, correlacionando de 

diferentes formas as dimensões analisadas e os tratamentos. Após a sua realização, 

conforme descrito na tabela 1, foi detectado que as amostras possuem distribuição 

normal ou gaussiana normais e que seria possível realizar testes paramétricos, 

como descrito na tabela abaixo (SHAPIRO; WILKS, 1965). 
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Tabela 1 - Teste de Shapiro – Wilks 

 

Tratamento 

 

Dimensão 

Teste de Shapiro-Wilk 

Est. df Sig 

 

0 

Altura Planta (cm) 0,943 9 0,614 

Matéria Seca Parte Aérea (g) 0,867 9 0,765 

Comp. Raiz Principal (cm) 0,901 9 0,654 

 

1 

Altura Planta (cm) 0,848 7 0,502 

Matéria Seca Parte Aérea (g) 0,649 7 0,699 

Comp. Raiz Principal (cm) 0,827 7 0,645 

 

2 

Altura Planta (cm) 0,871 10 0,503 

Matéria Seca Parte Aérea (g) 0,618 10 0,672 

Comp. Raiz Principal (cm) 0,799 10 0,789 

 

3 

Altura Planta (cm) 0,915 10 0,611 

Matéria Seca Parte Aérea (g) 0,867 10 0,789 

Comp. Raiz Principal (cm) 0,961 10 0,801 

Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

Dimensão  

 

Tratamento 

Teste de Shapiro-Wilk 

Est. df Sig. 

 

 

Altura Planta (cm) 

0 0,943 9 0,614 

1 0,848 7 0,502 

2 0,871 10 0,503 

3 0,915 10 0,611 

 

 

M. Seca Parte Aérea (g) 

0 0,867 9 0,765 

1 0,649 7 0,699 

2 0,618 10 0,672 

3 0,867 10 0,789 

 

 

Compimento Raiz Principal (cm) 

0 0,901 9 0,654 

1 0,827 7 0,645 

2 0,799 10 0,789 

3 0,961 10 0,801 
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4.2.2 Análise de variância 

 

A partir da análise de estatística dos tratamentos foi realizada Análise de 

Variância conforme a tabela 2. 

 
Tabela 2 – Análise de Variância 

Tipo   Soma dos Quadrados df Quadrado Médio Z Sig. 

Matéria Seca  
Parte Aérea (g) 

Entre Tratamentos 344,68 3 114,89 20,751 0,000 

Nos tratamentos 171,64 32 5,53     

Total 516,33 35       

Altura Planta (cm) 

Entre Tratamentos 6011,83 3 2003,94 91,631 0,000 

Nos tratamentos 699,83 32 21,87     

Total 6711,66 35       

Comprimento Raiz 
Principal(cm) 

Entre Tratamentos 10185,16 3 3395,05 127 0,000 

Nos tratamentos 856,61 32 26,76     

Total 11041,77 35       

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao analisar o nível de significância, os dados dos grupos matéria seca da 

parte aérea, altura da planta e comprimento da raiz principal são significantes, pois 

são menores que 0,05, e isso traduz que existe diferença entre os grupos, o que 

permitiu rodar o teste de Tukey (MALACRIDA; YAMAMOTO, 2006). 

 

4.2.3 Matéria seca parte aérea (M. S. P. A.) 

 

Na tabela 3 há uma análise estatística descritiva dos diferentes tratamentos 

realizados com relação a M. S. P. A. (g). Nesta, podemos notar que o acúmulo de M. 

S. P. A. (g) variou entre 0,01 g no tratamento 1 e 14,80g no tratamento 3, também 

podemos notar a superioridade do tratamento 3, já que seu valor mínimo de 2,43g 

ainda é mais elevado que o valor máximo dos outros tratamentos. 
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Tabela 3 - Estatística Descritiva: M. S. P. A. (g) 

Grupo N Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Intervalo de confiança de 95% para 
média Mínimo Máximo 
Limite inferior Limite superior 

0 9 ,2944 ,2000 ,18345 ,1534 ,4355 ,11 ,58 

1 7 ,0482 ,0185 ,07573 -,0313 ,1277 ,01 ,20 

2 10 ,1650 ,0850 ,19637 ,0245 ,3055 ,04 ,54 

3 10 7,1280 5,4500 4,35891 4,0098 10,2462 2,43 14,80 

Total 36 2,1677 ,2000 3,89696 ,8290 3,5063 ,01 14,80 

Fonte: Autoria própria 

 

Conforme descrito o teste de Tukey da M. S. P. A. (g) na tabela 4, notando-se 

o grau de significância entre o tratamento fixo e os outros, e a figura 2, que demostra 

as médias de M.S.P.A. (g) por tratamento, podemos notar que os tratamentos 0a, 1a 

e 2a são iguais estatisticamente e o tratamento 3b se mostra diferente dos outros, 

no qual foi apresentado um resultado mais eficiente que os de mais, já que seu grau 

de significância em relação a todos os outros tratamentos é inferior a 0,05. 

 

Tabela 4 - Teste Tukey: M. S. P. A. (g) 

(I) 

Tratamento 

(J) 

Tratamentos Diferença média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

0,00 1,00 ,24623 1,24018 ,997 -3,1197 3,6122 

2,00 ,12944 1,08116 ,999 -2,8049 3,0638 

3,00 -6,83356* 1,08116 ,000 -9,7679 -3,8992 

1,00 0,00 -,24623 1,24018 ,997 -3,6122 3,1197 

2,00 -,11678 1,21512 1,000 -3,4147 3,1811 

3,00 -7,07978* 1,21512 ,000 -10,3777 -3,7819 

2,00 0,00 -,12944 1,08116 ,999 -3,0638 2,8049 

1,00 ,11678 1,21512 1,000 -3,1811 3,4147 

3,00 -6,96300* 1,05233 ,000 -9,8191 -4,1069 

3,00 0,00 6,83356* 1,08116 ,000 3,8992 9,7679 

1,00 7,07978* 1,21512 ,000 3,7819 10,3777 

2,00 6,96300* 1,05233 ,000 4,1069 9,8191 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05.     Fonte: Autoria própria. 
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Figura 2 – Gráfico: Média M. S. P. A. (g) x Tratamento 

 
Legenda: As letras determinam a igualdade estatística dos tratamentos. 

Fonte: Autoria própria 
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4.2.4 Altura 

 

Na tabela 5 abaixo, que mostra a análise estatística descritiva da altura da 

planta, podemos observar que esta variou entre 3,3cm no tratamento 1 e 46,8cm no 

tratamento 3. Podemos observar também a superioridade do tratamento químico 

(T3), tendo seu valor mínimo de altura em 30,3cm sendo superior ao valor máximo 

dos de mais. 

 

Tabela 5 - Estatística Descritiva: Altura Planta (cm) 

Tratamento N Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Intervalo de confiança de 95% 
para média Mínimo Máximo 
Limite inferior Limite superior 

0 9 12,34 12,90 2,80 10,11 14,49 7,9 15,8 

1 7 6,54 4,50 3,56 3,12 9,84 3,3 12,9 

2 10 13,34 11,90 5,19 9,16 17,05 7,5 23,1 

3 10 39,51 41,15 5,94 3,15 4,37 30,3 46,8 

Total 36 19,03 12,90 13,84 14,13 23,72 3,3 46,8 

Fonte: Autoria própria. 

 

Ao observar o teste de Tukey em relação à altura da planta (cm), conforme 

descrito na tabela 6 abaixo, se pode notar que os tratamentos 1 e 2 se mostram 

diferentes entre si pois apresentam significância igual a 0,029, sendo que acima de 

0,05 não apresentariam diferenças. Já o tratamento 3 é diferente de todos pois o 

índice de significância é menor que 0,05. Juntamente, podemos observar essa 

relação na figura 3, que representa as médias das alturas calculadas em relação aos 

tratamentos. 
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Tabela 6 - Teste Tukey: Altura Planta (cm) 

(I) 

Tratamento 

(J) 

Tratamentos Diferença média (I-J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

0,00 1,00 5,80159 2,35674 ,086 -,5837 12,1868 

2,00 -,99556 2,14871 ,966 -6,8172 4,8261 

3,00 -27,16556* 2,14871 ,000 -32,9872 -21,3439 

1,00 0,00 -5,80159 2,35674 ,086 -12,1868 ,5837 

2,00 -6,79714* 2,30461 ,029 -13,0412 -,5531 

3,00 -32,96714* 2,30461 ,000 -39,2112 -26,7231 

2,00 0,00 ,99556 2,14871 ,966 -4,8261 6,8172 

1,00 6,79714* 2,30461 ,029 ,5531 13,0412 

3,00 -26,17000* 2,09140 ,000 -31,8364 -20,5036 

3,00 0,00 27,16556* 2,14871 ,000 21,3439 32,9872 

1,00 32,96714* 2,30461 ,000 26,7231 39,2112 

2,00 26,17000* 2,09140 ,000 20,5036 31,8364 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05.     Fonte: Autoria própria. 

 

Figura 3 – Gráfico: Média Altura Planta (cm) x Tratamento 

 

Legenda: As primeiras letras determinam a igualdade estatística dos tratamentos; as letras em 
segundo (se existirem) determinam alguma diferença estatística somente entre os tratamentos 

relacionados. 
Fonte: Autoria própria. 
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4.2.5 Comprimento da raiz 

 

A análise descritiva do comprimento da raiz principal (cm) novamente 

demostra a superioridade do tratamento 3, já que mesmo seu valor mínimo é 

superior que o valor máximo dos outros tratamentos, conforme podemos observar 

na tabela 7 abaixo. Podemos observar também que o comprimento da raiz principal 

(cm) variou de 2,1cm no tratamento 0 e 57cm no tratamento 3, se diferenciando dos 

outros parâmetros que tinham o seu menor valor mínimo no tratamento 1. 

 

Tabela 7 - Estatística Descritiva: Comprimento Raiz Principal (cm) 

Grupo N Média Mediana 
Desvio 
Padrão 

Intervalo de confiança de 95% 
para média Mínimo Máximo 
Limite inferior Limite superior 

0 9 9,9222 11,2 3,84310 6,9682 12,8763 2,10 15,00 

1 7 6,8286 5,10 2,62152 4,4041 9,2531 4,20 10,50 

2 10 16,2010 14,55 6,49176 11,5571 20,8449 9,50 29,00 

3 10 48,3200 48,5 5,94359 44,0682 52,5718 37,10 57,00 

Total 36 21,7308 21,7 17,76173 15,7211 27,7405 2,10 57,00 

Fonte: Autoria própria. 

 

O teste Tukey no caso do comprimento das raízes principais (cm), conforme 

demonstra a tabela 8 abaixo, revelou que as amostras 1 e 2 são diferentes entre si e 

a amostra 3 se mostra diferente de todas as demais, novamente notando-se o grau 

de significância entre elas. Podemos notar essa relação no gráfico das médias dos 

comprimentos das raízes principais na figura 4 abaixo. 
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Tabela 8 - Teste Tukey: Comprimento Raiz (cm) 

(I) 

Tratamento 

(J) 

Tratamentos 

Diferença média (I-

J) 

Erro 

Padrão Sig. 

Intervalo de Confiança 95% 

Limite 

inferior 

Limite 

superior 

0,00 1,00 3,09365 2,60739 ,640 -3,9707 10,1580 

2,00 -6,27878 2,37724 ,058 -12,7196 ,1620 

3,00 -38,39778* 2,37724 ,000 -44,8386 -31,9570 

1,00 0,00 -3,09365 2,60739 ,640 -10,1580 3,9707 

2,00 -9,37243* 2,54972 ,005 -16,2805 -2,4643 

3,00 -41,49143* 2,54972 ,000 -48,3995 -34,5833 

2,00 0,00 6,27878 2,37724 ,058 -,1620 12,7196 

1,00 9,37243* 2,54972 ,005 2,4643 16,2805 

3,00 -32,11900* 2,31383 ,000 -38,3880 -25,8500 

3,00 0,00 38,39778* 2,37724 ,000 31,9570 44,8386 

1,00 41,49143* 2,54972 ,000 34,5833 48,3995 

2,00 32,11900* 2,31383 ,000 25,8500 38,3880 

*. A diferença média é significativa no nível 0.05.     Fonte: Autoria própria. 

 
Figura 4 – Gráfico: Média Comprimento Raiz Principal (cm) x Tratamento 

 
Legenda: As primeiras letras determinam a igualdade estatística dos tratamentos; as letras em 
segundo (se existirem) determinam alguma diferença estatística somente entre os tratamentos 

relacionados. 
Fonte: Autoria própria 
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5 CONCLUSÕES 

 

Após a realização do processo de compostagem foi possível produzir 

composto orgânico a partir do material disponibilizado pela empresa Folhas & Cia. 

Através das análises estatísticas dos diferentes tratamentos desse composto 

podemos concluir que o tratamento 3 (composto químico), foi mais eficiente no 

crescimento das mudas de tomate. Os tratamentos 0 (areia), 1 (Biokashi) e 2 

(composto orgânico Folha & Cia), não obtiveram diferença estatística significativa em 

sua eficiência quanto à análise de acúmulo de M. S. P. A. (g). 

Quanto às análises de comprimento da raiz principal (cm) e altura da planta 

(cm), o tratamento 3 de composto químico se mostrou também o mais eficiente, por 

apresentar resultados mais expressivos em relação aos de mais, e assim 

demonstrando a maior eficiência do tratamento com adubo químico, em todos as 

análises desenvolvidas. 

Apesar da utilização do bioestimulante de enraizamento no composto 

orgânico produzido, não se obteve um resultado expressivo neste aspecto, 

principalmente em relação ao tratamento 3, com adubo químico. Com isso, conclui-

se que pode ter ocorrido alguma deficiência de macro ou micronutrientes no 

composto produzido, que poderá ser expressa em uma futura análise a ser 

realizada. 
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